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 تــــــاملقدم

ٓل ٓ لة ٘أأأأأأ َٖلٯٜأأأأأأ نٜأأأأأدثلة ُمل أأأأأأتلةلٴن  أأأأأأتلنأأأأأأسلة ر أأأأأأُلًأأأأأأ ڄلة ټأأأأأأ

 ٓ ،لملجمځأأأأ لةلٴأأأأنڄل أأأأ لةٻ  أأأأذللةلأأأأ  َىلٯدأأأأرلاأأأأُل٫ررأأأأ لة أأأأُا ل أأأأ  

ملةل  ځرأأأأأأأأقلمل  أأأأأأأأ ٧ٽل هځأأأأأأأأقلةٗأأأأأأأأ  نلٻأأأأأأأأنىلو أأأأأأأأ پل ٰأأأأأأأأُل  لً٘أأأأأأأأ

اأأڃل،لمل ٯخمأأُلةلٴأأنڄل ٓلك ٘أأ علممٔل ةللة ب أأ وقلنأأسل أأ َل أأ لمْل نٸأأِن

ملهرقل ٓيتلمْل ٯدرلٯُةل ټن  ثلنسل   للَمل ت قل ب  ل:لٻنت قلة ٰ٘ځ

ٓيتل ة ټخ   أأتلة ٰ   أأتلة اأأأ لڀأأ ننةلاخمرأأأنمل لق أأ ل،ل ځأأأ لة ټأأنةلة ٰ٘أأأځ

ٓةلٯدأأأأأأرلةىل  ٨ټأأأأأأتلٳرأأأأأأ لڀ  ٷ أأأأأأتل و أأأأأأ للَمل أأأأأأتل،لٷ  أأأأأأُل ٰأأأأأأُلة ٘أأأأأأ ٨

لة خ ٬ م أأأأأأأتل ل،لملٳر وأأأأأأأ ل أأأأأأأ لم أأأأأأأْن
ظ
ْيأأأأأأأ  ل أأأأأأأ لج ٬ مرأأأأأأأ لةَة

ظ
ٓي  ٯ٘أأأأأأأځ

ْٗأ تل ٓةلةلٴنڄلنسلة ټ  َةثلملة  ٌبلة ٸ  ٓىل،لملٻُلملجُلة  ٧ ًم

ًرأأأ ل أأأ لم٘أأأ ٯُوقللنأأأسلج أأأڃلةل أأأ يثلٗأأأ م لٯ ب أأأتلةڄل رأأأ  لًأأأ  ل

لٴن  أتلنأسلة ر أُلٯدأرلة ا لٗ ومذل ٜڂللٿور لملٷٰأ ڄلنأسلة ُمل أتلة

ل توم أأتلة اأأ 
ظ
ٓة ٓىل،لملن٬أأ جمخٰأأذلق أأ للة ٠أأٰ ُا لة ٘  يأأا لملة ٸځأأ

ْةٗأأأأأأأأ ثل ْٳأأأأأأأأقلٻ أأأأأأأأتلة ُ ْٗأأأأأأأأ تلنأأأأأأأأسلة ُمل أأأأأأأأتلةلٴن  أأأأأأأأتل ة ٰأأأأأأأأ ب ثلة ٸ 

ل ْةٗأد  لٯأ لة أأُمْل مڀ َام أتلٯب أ ل،لَٷٰ أأ للوأّةل  ڂأن ل ن٣أأنٮلَ

ة ٘  يا لآلڄل ر  لً  لل.

آل بيــ خ نــود  همه اــي  اي فو ــدو ةــمل ايدهيــت املنويفــت ةــمل اي  ــد 

-1330نـــــدل م ـــــد صمر الـــــو   هـــــي  ايـــــد   م  ـــــد ا ـــــو ود  
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يتلللللللل لم ب ة٧ْن ْڀ   لجثب ذلة لةٗرمذلنس لة ا  ْٗ ت لة ٰ ب ثلملة  ٌبلة ٸ  ل ل٧  ٰت لنس ل لً ن   لً   ل ر   لآڄ مُٰ

ْيتلملةل   تل،ل يتلمَة ْةلٛؤمل لم ب ة٧ْن ٓىلنسلٻ  َةلةكجيٝلملةَة و لة ٘  يا لملة ٰ٘ځ ةلٴن  تلنسلة ر ُل  لً ڄلَمْل

ٙلوّهلة  وقلةلخمرنلٷټُل  ىل ر  لً  ل ٗؤ ل،لمل  ټ عل رمتلملند  تل ُمْل ٰ ب تلل  ٠بل)ة نٿ لل(ةىلن ببللم ب ة٧ْن

ْجو ٧رقل   و ٦ل ٔةثل قلاو٥لق  لٳر وقل،لند  تلة  ثلل)ً  لً ن  ل(،)ة ٠ُاٽلة ننس(ل،)ً  ل    ل(،لٿم لن  نةلة خ  

ٓلة دٜ ٱلنسلة ُمل تلةلٴن  تل وځقل ل ٜ ل ڂ نت قلج ڃلمٗل ومنة ل،لملٻُلةٗخٴ نة ٓة  نٻٰرقلنسلةلٴنلسل  لً ڄلةل٠ و

ٓلة ُا لوم ان ل،لملج ڄل ٓةل:ن ٟ ٓه تل  لهځقللم  ٧ اتل   ُمل تلة ٠ٸنيتلنسلج ڃلةل لٯ لٯ ٻت قلة َن
ظ
ةك ځقل،لٷ٤ 

ة ُا ل ومُل ٿب ،لملجر نځر ل،لٷٸنلٯرُوقلةٯخدرلة ځثر ل  لٯ م للملٻ َةلة ٜ ٰتل   ٟبل رمتلنسلة ُمل تلةلٴن  تل،ل

٣ْي قلل ْلٳر ةل ٰ  ٓل ز  ٷٰم نةلٯدرلجٌ ١ل ب قل،لڀ  لٯدرلةڄل ر  لً  للَٷٱلزم لة نيللملة نٷ لل ُمل تل ځ لِ ڃلم 

ٓل ّوبلآڄلة ويذلل)ٯ ي قلة ٘  ل(ل. ةلٴن  تل،ل ثلل ټ تلة ٜ ٰتلة ّا لةٗدٜرُملةل  لةجللنٜ
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 1330-1103)

ْةل لوأأأأأأأأنلةل٘أأأأأأأأؤملڄلٯأأأأأأأأ لةَة يأأأأأأأأتلاڂأأأأأأأأن لم ب ة٧أأأأأأأأْن نأأأأأأأأسلڀأأأأأأأأللة ب ة٧ْن

لةك ڂن أأتلٛأأؤملج  ل،لمل ځأأ لنأأسلةك ټ ټأأتلة صأأ ١لة أأّىل ٓل  أأْن اأأُا

ٓلة ٠أأٰب،ل ِل ل أأ    ْلم ب ة٧أأْن ٓل،لمل رأأّةل أأقلاځأأ لةًخ أأ  ي وأأنلة أأٔن

أأ هبلٛأأڂلل ْل أ لٗأأ  تل  ځ أتل،لمٟل  أقلاځأأ لٯ  أهلٗأأنىلمنوأأُة

يٓ(ل،لملوأنل ْل)ة   بأب(ل)ة أٔن ج ُل،لملش ٠أيخهلٻنيأتل،ل  أ لنأسلةًخ أ 

ٓٗأأأأأأأ  ل ٰأأأأأأأُل  ٠أأأأأأأبل ٓ أأأأأأأنلة  ْ لة ر ةل ٠أأأأأأأبلة أأأأأأأّىلاأأأأأأأدحنلنأأأأأأأسلة خأأأأأأأُ

 
ظ
ٓة ل و ٛأأأ ٕ لل  لاخمخأأأٱل م منٯأأأتل أأأ لةلأأأؤو ثل:للم ب ة٧أأأْن ،لٷ  أأأ

ٰأأأأأُلن٬أأأأأٓ،ل ڀأأأأأ ك ب ةلة ڂ ٷ أأأأأتللنأأأأأسلٯ أأأأأقلة ٘  ٗأأأأأتل،لمل  لاڂأأأأأن ل أأأأأهل  

ل ْجللةل ُة لنسلم ْن لة ُمل تل،لمل  لاڂن ل ْةل  ْن لنسلإَة مل خمٖٓ

،لملٯ  أهلٷأ  ل  ٠أبلةل أڃل مځأ ل
ظ
ل  أُةن   ڀ ٷتلةىل خ  ٰأتلم أْن

 ٔ رأأ ل  لاونبأأهلة ٴأأ  لة ٠أأٴر ل،ل ٰځأأٙل  ٠أأبلة أأن ٓلي لوأأّةلًم ي

ْةلٛأأأأؤمل ل   ٠أأأأبلج ٸ أأأأّىل و جأأأأتلةلأأأأرلةك ځمأأأأتل،لملة خأأأأُ ر لنأأأأسلإَة

بأأأأ ةلاوټأأأأأ لنأأأأأسل ٓاأأأأأتلمًل ٓلة أأأأأّىل أأأأهلج  ي ة ُمل أأأأتل،لمل جأأأأأللِ أأأأڃللٷأأأأأ  ٔن

رأأ لةل أڃل،ل أأيٙلو   أڃله جأأتلةلأأرل
ك
ةك ځأقل أأٱلٯأُةل  أأنپلهأر لاخٴ

ْةلل مأأأأأأ ل َٔلٯدأأأأأأرلِ أأأأأڃل  لو   أأأأأأڃلة ُٰاأأأأأأُل أأأأأ لة أأأأأأٔن ةٗأأأأأدوُة هل،ل

لٗ  ٗأأأ 
ظ
تل رمأأأتل،لحٴرأأأ لنأأأسلةز    أأأ لةل أأأنپل،لمل ځأأأب قلٯ ٛأأأنةلةهأأأُةز 

ْيأأتل،ل ٓلِةلةك  ځأأتلة ٘  ٗأأ تلملمَة ي  ټأأنةلنأأسل   ٟأأ  قلإِل  لة أأٔن

لنأأأأسلن أأأأ نلةل أأأأڃل،لٷأأأأخ٬ٰقل  ن خأأأأهل أأأأُىلِ أأأأڃلةل أأأأڃل،ل
ظ
اڂأأأأن لٗأأأأبو 

ٓٔلم ث تلٯدرلِ ڃلل ر  لً  ل  .(ل1)لمل  لة 
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ْ نل،لةل خم أتل ټو  أتلة ٜأ   ن ٓا ڃلة     ،لملوأقلمٰيٜأن لنأسلل(3)ٛځ

ٓثل أأ ل ٓٷأأنةل)ة وځأُلسلة ٜأأ   ن(ل،لة اأأ لوأأ ج ٛأم ڄل أأ َلة ٜأأ  لملٯ

ٓل ٓ لةك أأأأ  ٙلٯٜأأأأ لًأأأأ ڄلة ټأأأأ ٛأأأأم ڄل أأأأ َلة ٜأأأأ  لةلأأأأرل أأأأ َلٷأأأأ ْٖ

أأځ ذللٛأأ ْلة نةٻٰأأتلنأأسل ُا أأتل أأ  َىل،لمٗل ٓعل  ٨ټأأتلة   أأ  م ڄلٳأأ

ل رأأ ل،لملڀأأ ننةل أأ لةوأأقلةلڂننأأ ثل
ظ
ْ نلن٘أأوت ٓٷأأنةل أأأ:لق أأ  ومأأُة ل أأّةلٯ

ٓهلٻني  أأأأنلة ٜأأأأ ٰ ت ٓلة لل(4)ة ټنيأأأأتل ُمل أأأأتلة ټأأأأ ٓل أأأأّٿ ،لمل أأأأ لةكجأأأأُا

ٓةٺل،ل ْا  أأ  لملة ٰأأ ٓل أأُةلهځمرأأ لنأأسلةِ ٓهلٻني  أأنل أأٱلٻ٠أأ َمل أأتلة ټأأ

ْيٍلة دٜ ٱلنسل  لٿور لنسلج  ل،لإِلةملجأُملةلٷټُلڀ  ل ر لَمْل  َلٷ ْٖ

ْا  أأأأ   ْهلنأأأأسلةِ ٣ْأأأأ تلةل  ٗأأأأوتليندٜأأأأ  ملجب اأأأإٔ،لٿمأأأأ ل ٗ٘أأأأنةل(ل5)م

ل  ُمل أأأأأتل
ظ
ْٗأأأأأم   ل

ظ
أأأأأٸهل أأأأأّوو  لةلأأأأأّوبلة ٜأأأأأ مسلم أأأأأ  نل ٟن  ٬رأأأأأْن

ٯأأأأأأذل ٓك ٓةٺل،لجٸ ة ٠أأأأأأٸنيتلٷ مأأأأأأ ل ٰأأأأأأُل،لمللًأأأأأأ ڄل أأأأأأُةلهځمرأأأأأأ ل  ٰأأأأأأ

ٓةلٻني  نلٯدرلاُل ٓٯر ل ُٰلة ټ٤ للٯدرلَمل تلٻ ٻو  تلٛ   نلةلرلٷ

مل ل  أأأأأڃ ْ نلة اأأأأأ لٗأأأأأځ ذلٛأأأأأم ڄلل مٔل )ه٘أأأأأ لة ٨نيأأأأألل(لةلأأأأأرل:لة   أأأأأ 

ٓل ٓٮلٯدأأسلٛأأځ أأٙلوأأّةلة ٸأأ ْ نل،لمل ٗؤ ل،لملةاأأللق أأ  ٓعل أأ َلٷأأ ْٖ ملٳأأ

ٓة ٱل ور  لً  لنسل  ٨ټأتلومأُة ل  ڃ ،لة أّىلڀأ  ل أ لل(6)ةكجُلة 

ٓةل ٓهلٻني  أنلمل ٷ٤أأ رقلإِلجمځأ ل أأ لة ٘أأ ٨ ةٻأنىلملةٷ٤أأللٻأ َةلٻأأ

ٓعل  َلٷ ْٖ ٓعلملج نعلٳ ٓلٯَُلل،لزقل(7)ٯدرلڀلل   ٧ٽلٳ و ج

مل له٘أأ لةلأأرل ٓلة اأأ ل  أأنةلق أأ لٯدأأرلاأأُل مٔل ْ نل ٰأأُلةك ٘أأ ب  أأ لة   أأ 

ٓل،ل أأأأأ ل جأأأأألل ةللة ب أأأأأ ٓةٗأأأأأ  لملاأأأأأ َل أأأأأ لمْل ير لنأأأأأسلً ْةضأأأأا لة خ مأأأأأْن  

ة خوأ  ٹل٣أأُلمٺلٻني  أأنل ٰأأُل  لٷٜأ ذل ٘أأ ٯي قلنأأسلةٗأأخٰ َةل

ٓلةلأأأرلجأأأيٝل  أأأنل لٛأأأر لٯدأأأسل  أأأڃل أأأ لٯدأأأسلٛأأأځ ْة٣أأأي قل،لإِلةن٤أأأقك ة

ٓةلة اأأأأأأ لجأأأأأُل٫ررأأأأأ لةل(8)ٗأأأأأٰ ُل رأأأأأ ٔة ٓل،لملاوځأأأأأقلةل٠أأأأأ و  أأأأأُا ل أأأأأ  

ٓٿ٘أأخ  ل،لزأأقل ل،لملج ا أأْن ْا٨ت مأأ ل،لٷټأأُلهځأأقلڀأألل أأ لومأأُة ل،لمَل

ل أأأ لٗأأأ ٨  ل  أأأ لٗأأأٰ ُل إ خوأأٽلٛأأأر لٯدأأأسل  أأأڃل   ٘أأأ ٨  ل ومأأأَن

مل ل  لٛټ ټخهلٛ هل  ځقل)  ځتلة ن٘ ل(،لملةٟوىل  ر ٔةلة ّىلج

ٓٯ  ل أأأ ل ٓجهل  ٨ټأأتلٛأأ َ   ل،ل ځأأ لٗأأ  هأأُلٻ َجأأهلًأأ ڄل و ٟأأ

ٛر لٯدسل  ڃلةلرلڀ  ألللٯُ لجنةٷټرم ل،ل ّ ڃل ج هل ٷت ٻ ل ٘بب

ٓة أأأأتلزم نم بأأأأتل ټ جأأأألل أأأأ ل ٓل،لملجمأأأأٱلٻ ٛأأأأر ٗأأأأختل  ملاټأأأأ لٷي أأأأ ل أأأأُةل

 جأأأأأأأللة ىجأأأأأأأأن لٯدأأأأأأأأرل ُا أأأأأأأأتلٛأأأأأأأأر ةٔ،لزأأأأأأأأقلة خوټأأأأأأأأذل أأأأأأأأهلٻأأأأأأأأنةل أأأأأأأأ ل

ْ ن ،لٯ أأأأأأأأأُو ل ٟأأأأأأأأأووذل ُاأأأأأأأأأهلة ټأأأأأأأأأنةللل(9)ٗي٘أأأأأأأأأخ  لملٻو  أأأأأأأأأتلة   أأأأأأأأأ 

ٓٮ  ة ڂ ٷ تلٷٜ

مل لل ىل أهلجأيٝل مٔل ُك ه٘أ لٷأدك ٽل  ىجن لٯدرلٛر ةٔ،ل ځأ لج٠أ

جأهل ٕيمأتلإيل  لٛأر لٯدأسلجنك ٓٳقل أ لج أڃلة ر ٕيمأتل،لملٯدأرلة أ  هلة ر

ٓلنأأأأسلت  مأأأأتلة ٰأأأأُةلملة ٰأأأأَُل أأأأ لةجأأأأللإٯأأأأ َةل ٓةٗأأأأ  ل،لملةٗأأأأخم ةلأأأأرلً

ٓى  ٓةل ًأأأأأأأ ٓةل أأأأأأأأ ،لملٯ أأأأأأأأُ  لٯ أأأأأأأقلة ٘أأأأأأأأ ٨  له٘أأأأأأأر ل رأأأأأأأأ ٔةلل(10)ة ځأأأأأأأ

ٓة ٓةةلمل ٰأأ٥لهڂأأ  لج أأڃلةل أأ ٧ٽلن أأتلٛأأر لٯدأأسل،لل(11) أأ اټ هأأ ٿقلوأأ

ٓيټأأهلمل  ٰأأنهل أأ ْپلٯ  ٸأأتلملٻٸأأنةلنأأسل٧ ٓيأأُل ٰأأُل ٰأأ   لجوټ أأٽل أأ لا

ٓةٷټ أأأأأأهل ٓيأأأأأأٽل  ٕيمأأأأأأتلٛأأأأأأر لٯدأأأأأأسلملٻخ أأأأأأهلملجٸ ْثل  أأأأأأب قل َثلةلأأأأأأرلو َة

ْلٯدأسل  أڃل للم  لألاٿبأ ل ٜأر لٯدأسلجأ  لٯدأسل مللاأ  مل مليَهل،لٷٟن

مللٛأأأأأ هل،لمل ٘أأأأأببل لنأأأأأسلهڂن أأأأأتلً٘أأأأأ
ظ
ٔلملٯمأأأأألل ن٫ٸأأأأأ  مل ،لةلأأأأأرلٻ أأأأأُ

(c) www.nidaulhind.com
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ٯ مأأأهلملهځمخأأأهلملن٘أأأوهلٷټأأأُلنأأأ ڄل ڂ نأأأتل رمأأأتلو أأأ پل،ل ځأأأ ل ٰأأأُل

ٕيمتلم  ٓلٯدرل م ځخأهل،لٷټأُل  خوأٽلو ٓلة ّىلٗ ٨ ًر لٯدرلاُل   

ٓل أأأأأأر لٯأأأأأأ  نل) ْلٯدأأأأأأسلملة  أأأأأأهلٗأأأأأأ ٹلٯدأأأأأأسلل وأأأأأأ    (ل،ل1504/1505اأأأأأأ 

ْة٣أأأأأأأي قل،لٷټأأأأأأأأُلةٟأأأأأأأأووذل وقل  ل٨  وأأأأأأأأتل د  ٰأأأأأأأُ  لٷٜأأأأأأأأ ذلجرأأأأأأأَن

 ة ُمل تلة ٠ٸنيتلجوځقلآنّةپل.ل

ٓلةلأأأرلڀ  أأألل،للللللللل ْلٯدأأأسلنأأأسل ًُٜأأأ  لزأأأقل ج أأأهل أأأٱل أأأ   ٓلاأأأ   ٗأأأخټ

ٕنأأأأهل،ل ځ أأأأهلجأأأأننسلٯأأأأ  له أأأأ لجأأأأقلج ٠أأأأيبلاأأأأ  ْلٯدأأأأسله ٿمأأأأ لٯدأأأأرلٳ

ٕنأأأأأأأأأهل1515 ٗأأأأأأأأأ ٹلٯدأأأأأأأأأسلهځأأأأأأأأأقلٳ ،لملٻأأأأأأأأأُلٗأأأأأأأأأمرلإلأأأأأأأأأرلل(12)،لٷخأأأأأأأأأنلرل

ٓة  أأأأأأأتلكجمأأأأأأأٱل هلة  لٯأأأأأأأ لجرأأأأأأأَن
ظ
ْةضأأأأأأأا ل ٗأأأأأأأ ٷهل،لٷ٤أأأأأأأ  إٗأأأأأأأخٰ َةل 

ل  ڂننأنةل أر لٻأن رقل ةلةلرل  َلٷ ْٖ ٛخ ثلٻو  خهل  ل جللة َٰن

ْٺل ٔيأأأ َلٻأأأنةلة ُمل أأأتلة ٠أأأٸنيتل،لمل ځ أأأهل ٰأأأُل أأأُةلٷأأأ  ْ نل ٰأأأُل ة   أأأ 

ٓيأأأٽلةلأأأرل ًُٜأأأ  ل،لملوأأأّةلاأأأُڄلة لةنخمأأأ لهلة ټودأأأسلةك  أأأ  ةلنأأأسلة ٨

ىلنأ    ،لل(13)   ن٘وتل هل وأقل أ لة ٰمأللجوأذلٻ أ َةلٻ بأُلج مأْن

ن٘أأد مل أأ لِ أأڃل  ل رأأ  لًأأ  ل أأقلاځأأ ل ملڄلشأأ ١ل أأ لآڄل رأأ  ل

ُه.  إ خوٽل ٌُ تلةلٴنڄل،ل للٗوټهلملة ُهلملجك

ل رأ  لًأ  )لللللللل ٓنلألاهأُة1561-1504 ثلل٫رأْن رل (لٯدأرل ٘أ

ْيأأأأأأا لنأأأأأأسل لة ٸ  ٓه أأأأأأتلجُاأأأأأأُةلمل رمأأأأأأتل أأأأأأ لنمأأأأأأنلة أأأأأأُمْل ة ٘  ٗأأأأأأ تل 

لة أأأأأأأأّىلٻأأأأأأأأ  ل أأأأأأأأهلنأأأأأأأأسلنٜأأأأأأأأدةل ل  أأأأأأأأُمْل
ظ
ٓة أأأأأأأأ٩لآٗأأأأأأأأ  لملج نق أأأأأأأأ ل،لن٬أأأأأأأأ مٗل

ٓنلة ٘  يأأا ل وأ لٯدأأرلةل٘أأ يأتلةلٴن  أأتلنأأسلة ر أأُل،لمل٫رْن م ب ة٧ْن

٦ٓل رأ  لًأ  لنأسلة ٰمألل ٿځ   لإٗ  نل هلزټ هلة ځور ل،لٷټُلةنٌأ

٘أأأبلًبأأأ ةلةز أأأ للجنةجأأأُهلة ٘  يأأأا لنأأأسل ُةاأأأتلٛأأأو  هلملڀأأأ  لٻأأأُلةٿد

،لمل ٰأأأأُل(ل14) أأأأٱلملة أأأأُهلٗأأأأ ٹلٯدأأأأسلهأأأأ ٿقل ًُٜأأأأ  ل أأأأ لٻوأأأألل أأأأ  ٓ

ل
ظ
ٓلٯ  أ  ٓهلٗأختلٯٜأ ملٷ ةلملة ُهلةنخټللةلرل لخلزقلةلرلڀ  للملڀ  لٯمأ

ٓل اأأأ  لملياخأأأهل ٰرأأأُل   أأأهل،لمللأأأ ل ،ل   خوأأأٽل ٌُ أأأتلومأأأ ان ل  أأأ ل أأأ  

ٓلٯ بأأقلة ټ أأ َةلملة أأ تلنأأسل رأأ  ل ك ټأأهلنأأسلًُ خأأهل،لملٻأأُل ْ ىل أأ  

ٓلٯ لإعج  هل ص ٠ تل ر  لً  ل ټن هل:ل"ٯب ل هيو يي  ك  لمل    

 يع ـــد
 
 هجعلتـــ  هيفـــو

 
"ل،لهيـــد يك ـــت اج ـــمث مـــ  بيـــ خ نـــود هيـــدا

ٿمأأ ل٧ أأبلإ  أأهلمن٤أأم  لةلأأرل  ٧أأهلملاأأّ ڃل ٟأأوىل رأأ  لًأأ  ل أأ ل

ٓلملومأأ ان   ٓار لملةلٌ ٠أأر ل وأأ   ل(ل15)ةلټأأ
ظ
لً ٟأأ 

ظ
ٓةٷټأأ  ،لزأأقل ٟأأوىل 

ٓلجأأُڄلٯدأأرل رمأ ل،لملوأأّهلةلڂ نأأتلة اأأ ل  ٴرأأ ل  رأأ  لًأ  لنأأسلوأأّةلة ٰمأأ

ٓيتلملشأأأأأأأج ٯخهلة اأأأأأأأ لاخمخأأأأأأأٱلق أأأأأأأ  لٯأأأأأأأ ل(ل16)ٿٸ لجأأأأأأأهلة ٰ٘أأأأأأأځ
ظ
،لٷ٤أأأأأأأ 

ْيٍل رأأأأأقلنأأأأأسل ْ نلة ت ٿم ن أأأأأتلة اأأأأأ لل رأأأأأ لجأأأأأ  ْهل أأأأأ لٯ ب أأأأأتلة   أأأأأ  ةنوأأأأأُة

لٯدأأأأرل
ظ
ٓلڀأأأ  ل رمأأأأ  ل رأأأ  لًأأأأ  لنأأأأسلٯرأأأُل أأأأ   ةل ٨ټأأأتل،لملٯ  أأأأهل  لَمْل

ْلةلٴأأأأنڄل،لمل أأأنل أأأقلاځأأأأ ل ٓلٗأأأأ هلإيل نأأأهل ٸأأأذل ن٬أأأ  ٓٳقل أأأ لٟأأأٴ ة أأأ

اهلةلٴنڄلإ ي قلمل  ونهلج ڃلةلڂ نتلةلرمت ٓك لل لٻ
ظ
هل رم  ِْ َمل

 .ل(17)

لةلٴأأأنلسلٯأأأ  للللللل ٓلملٷأأأ ةلملة أأأُهلة ٰأأأٚٓ ،لل1530 ٯخدأأأرلومأأأ ان لإزأأأ

ٔ  يخأأأأأأر ل:لممللأأأأأأرل) ٓه خر ل  (ل،ل  أأأأأأ ل1540-1530ٷوځأأأأأأقلًأأأأأأ ڄل أأأأأأ

ٓة1556-1540ة ث ن تل) ُثل أ  ټنةلل (لنسلآٿ رلَمل أتللٛأ ك ،لٷټأُلمْل

ٓيتل،لملٻأأأأأأأأأُلڀ نأأأأأأأأأذل ٳ أأأأأأأأأبلة  ٌأأأأأأأأأبلةلٴن  أأأأأأأأأتل أأأأأأأأأ لة ټأأأأأأأأأ َةل ة ٰ٘أأأأأأأأأځ

ْيتل،ل ْةثلمَة مل لةلرلةلر  ْةٷټنةلوم ان لاٸخټ ٓير لة ّا ل ة ٰ٘ځ

ْةلٷي  ل ٓلٯ ي  لي ُل  لج ٬ قلمَة ٗ م لة لةل  ٧ٽلة ا لجقلٗ ٨

ٔل ٜأأڂللٿورأأ  ل رأأ  لًأأ  ل أأ  ب مل ل،لٷټأأُلل(18)،لملو أأ ل أأُ لَمْل ڀأأ  لَمْل

لٯ ب خأهلة اأأ ل ْل أأُمْل ٓة  رأ  لًأ  لنأأسلنٜأدةلة ُمل أأتلةلٴن  أتلوأأنلةٗأخم

ڀ نأأأذلجخأأأنلرلةل  ٟأأأبلة ٰ  أأأ لنأأأسلهڂن أأأتلج مْن  أأأڃل وځأأأقلٯ ٻأأأتل

ٓا٨رقلق أأأ  ٓةلة اأأأ لجأأأأ ،لٯ أأأأُو لٯأأأ٢ٓلومأأأأ ان لٯدأأأرل رأأأأ  ل(19)ةل٠أأأ و

ً  ل  ٠بل)ٟ هبلةك خق(ل،لملوّةلةل ٠بل هل ڂ نأتلٿورأ ةلنأسل

ل رأأأأ  لًأأأأ  ل ٠أأأأٸخل،لملو أأأأ (ل20)ةك ځأأأأقلآنأأأأّةپ ة ص ٠أأأأ تلهل أأأأُ لَمْل

ٓله ځخأهلة ٘  ٗأ تلملشأج ٯخهل،ل ألامللرلنسلة و ٦لةلٴأنڄلملٻأُل ٫رأ

ْپل  ٸ٘هل،ل  .(21)ٿم لڀ  لاټخوقلةلٰ 

ْپلٿثرأأأ ةل خثب أأأذلللللللللل ةلٷٰ  أأأتلنأأأسل ٰأأأ  ْپل رأأأ  لًأأأ  ل ٠أأأْن ٛأأأ 

٣ْأ تلةل  ٗأوتل ْةضا لَمل خأهل،لملت  مأتلم هځقلوم ان ل،لملجٗن ٱلة

ْجټ للٯدر لة ر ُل،لٷټُلملةجهلوم ان لنسل ُةاتلهځمهلل هل   ٯٚٓ

ٓهلةلأأأرلة خٰ  أأألل أأأٱلة ُٰاأأأُل أأأ ل ة ُٰاأأأُل أأأ لةلٜأأأځ ثل مأأأ لة٣أأأ٨

ىلة أأّا ل أأ هلٗأأْن ة ټأأنىلةلٰ َاأأتل،لمًل ٟأأتلمٷٴأأ  ل ټ أأ َةلٛرٛ 

لٯأأأأ ل هأأأأنةڄلة ُمل أأأأتل
ظ
ڀأأأأ ننةلمٰأأأأُمل لةلٴأأأأنڄل   ٷ٘أأأأر ل رأأأأقل،لٷ٤أأأأ 

ٓٳقل أأأ لن أأأ نلملة أأأُهل ٓةل،لٯدأأأرلة أأأ ٘أأأخټ نأأأسلجڂنيب أأأأ لةلٴن  أأأتلٳرأأأ لةل

ٓة ،لٳرأأأأ لة للةلٜأأأأځ ثلألاٿبأأأأ لل(22)مل ځأأأأ ل ٗ٘أأأأر ل٫ أأأأذلٳرأأأأ ل ٘أأأأخټ

ْةل ٻأأأأأأ   قلة ُمل أأأأأأتل ن مأأأأأأذل ٘أأأأأأببلإًنةنأأأأأأهلة أأأأأأّا ل ملڀأأأأأأللإ أأأأأأي قلإَة

ْاأهلة أّا ل٧أ  ونةل لٯأ ل ٻ 
ظ
ةلٌخ ٸتل،لملڀ ننةلنسلٳ اتلة  ؤ ل،لٷ٤أ 

ٓىل لِةلنوأأأأأأأنٲلٯ٘أأأأأأأځ
ظ
ل،ل أأأأأأأّةلڀأأأأأأأ  لةلنٻأأأأأأأٹلاخ٨ أأأأأأأبله ٿمأأأأأأأ   أأأأأأأ  ٰٚٓ

ْةثلَ   ن  ٗأأأ تلملهځمأأأتلٗ  ٗأأأ تلملڀأأأ  لومأأأ ان لةٗأأأخئ  ةنل،لمل رأأأ 

ٓل خ أأأأأڃلةك ٠أأأأأ ب١ل،لة اأأأأ لجمخأأأأأٱلق أأأأأ لملة أأأأُه ،ل أأأأأّ ڃلڀأأأأأ  ل(ل23)اٸخټأأأأ

(c) www.nidaulhind.com
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ٓه أأتل لهځأأقلومأأ ان ل،لٷٸأأنلةل ٓه اأأ ك ل رأأقلًأأ ڄل   ورأأ  لًأأ  لَمْل

لومأأأأأأ ان ل أأأأأأ ل1540-1530ممللأأأأأأرل أأأأأأ لهځمأأأأأأهل)  (ل،ل أأأأأأ لثلجرأأأأأأَن

ْپلٯأأأأُةللً ٣أأأأر ل٣أأأأُل ٓٛأأأأهل   ٸٜأأأألل ٰأأأأُل ٰأأأأ  ةجأأأأللةٗأأأأخٰ َةلٯ

أأأأأأأ ل ملل1539ذلألامللأأأأأأرلٯأأأأأأأ  لألاٷٴأأأأأأ  ل،لڀ نأأأأأأأ ٓٿأأأأأأأتل)لحٜٗن  ل،لهأأأأأأسل ٰ

ٓٿتلة ا ل  لل(24)جٗؤ ل( ل رقلنسلج ڃلةلٰ ،لإِلڀ  ل ور  لً  لَمْل

ْٿخهلنأأأأأأسلة ټخأأأأأأ ڄل  ٸ٘أأأأأأهل ڂأأأأأأللٻأأأأأأنةلملشأأأأأأج ٯتل،ل ځأأأأأأ ل ًأأأأأأ ڄل ٜأأأأأأ 

ٓعلملحٰأأأأأ٢ٓل ٓةجٰرقل٧  أأأأأذلةك أأأأأ ٓةللملجأأأأأ  ٘أأأأأببلً  نأأأأأتل ٰأأأأأ٥لألا أأأأأ

ىل،لهاأأأأأ ل  ټأأأأأ ل أأأأأ هلٗأأأأأْن ٕيمأأأأأتل أأأأأ لٻوأأأأأللٛرٛ  جأأأأأيٝلومأأأأأ ان ل  ر

ٓٶل أأأأألن٬أأأأ  للومأأأأ ان   ٓٺل أأأأنيلشأأأأ ١لمٰأأأأ ٓلملڀأأأأ َلمٴأأأأ نٸ٘أأأأهلنأأأأسلة ب أأأأ

لٯأأأ ل
ظ
ة أأأُا لٻأأأ  ل ئنټأأأ ِهل،لملٿمأأأ لٻخأأأللة ُٰاأأأُل أأأ لة  أأأو لل،لٷ٤أأأ 

أأ هل ٓاأأنةللمل  خوټأأنةل ٜرٛ  ة لة ُٰاأأُل أأب قلٻأأُلٳرأأ ملةلمليلةت أأقللملو

ى ل(ل25)ْٗن
ظ
،لمله ملڄلوم ان ل  لم٘خٰر ل دًنجهلمل  لا مٱلجيٜأ 

ل ځ أأأهل أأأقلاأأأخمځ ل أأ لإٯأأأُةَلة ټأأأنةث
ظ
ٔ أأأتل،لمل ځأأأ لَمل للجُاأأُة ة  

ٓٔلٻ َجهلملونل ل هُل ا
ظ
ْٗلل ٘وټ  ىلٻُل  جُملىلي لٛرٛ  هلْٗن

ٓٿأتلٿ أن ل لٯدأرلجأيٝلومأ ان لنأسل ٰ ًنةٞلًأ  ل،لة أّىلةنټأ٥ك

ٓٿأتلج  اأتلهځمأهل1540ٯ    ل،لٷ نس بلومأ ان لملڀ نأذلج أڃلةلٰ

ٓةلمل ٟأوىل ٓلة ٰ ٟأمتلةٿأ ىلٯدرل     ٨بل  ٗقلٛرٛ  هلْٗن ،لمًل

لة ُمل أأأتلة ٓٺل(ل26)لٴن  أأأتةك أأأ ٿقلٯدأأأرلٯأأأٚٓ ،ل  أأأ لومأأأ ان لٷټأأأُلجٸأأأ

أټ٨ذلڀألل ٷ   أهلملج أ َهل ْعلل،لمٗل جيٜهل  ل ر لٻخ للمل ٗر لملوأ 

ىل،لمل أأأأأأقلاأأأأأأخمځ لمملڄل أأأأأأ ل أأأأأأ هلٗأأأأأأْن ٕينخأأأأأأهل  أأأأأأُلٛرٛ  ْثلً أأأأأأ  مٟل

لٷخوأأأأأَُثل٧منه جأأأأأهلمل أأأأأقلمٰأأأأأُلاټأأأأأنىلٯدأأأأأرل ٔ أأأأأ  لم أأأأأْن ةٗأأأأأخٰ َةل

ْپل أأأأأأأأد ل ٓٿأأأأأأأأتلمل َ ٓىلنأأأأأأأأسلٗأأأأأأأأ ه ثلةلٰ ٓةل ًأأأأأأأأ  نةجرأأأأأأأتل٠ًأأأأأأأأمهل أأأأأأأأ

ْٯن ليل٧ ٻأأأأتل أأأأهلٯدأأأأرل أأأأنةجرت قل،لمٷٴأأأأ  ل ټأأأأ ج ن ل  ٻنيأأأأ للملاأأأأ 

ل
ظ
٘أأأأأأأأ  لٯدأأأأأأأأرلة ر أأأأأأأُلمل ٗؤ

ظ
ىله ٿمأأأأأأأ  أأأأأأأ هلٗأأأأأأأأْن ملوځأأأأأأأّةل ٟأأأأأأأأوىللٛرٛ 

ىل) لَمل خأأأأأأأأأأأأهل(ل27) (1545-1540 ٘أأأأأأأأأأأأ  تلٗأأأأأأأأأأأأْن ،لملة خأأأأأأأأأأأأُثلهأأأأأأأأأأأأُمَل

ٓ أنلهاأ ل  دٜملل)ٿٜمر ل،لملةل خأ  ل،لملة ٘أ ُلة ٰ  أ لنأسلٛأم ڄلة ٴ

ىلةلأأأأرلة خوأأأأ  ٹل أأأأٱلة ُمل أأأأتل أأأأ هلٗأأأأْن ة و ٴأأأأ ڄ(ل،لٿمأأأأ لٗأأأأمرلٛرٛ 

ن تل  ټ٤ للٯدأرلة ُمل أتلة ٠أٸنيتلة اأ لجو  ٸأذل أٱلة ُمل أتلة ٰثم 

ٱ ل ُٰةبهل  دٜ ك
ظ
ملٷ   .(28)ةلٴن  تلآنّةپل،ل نهلڀ  ل ٰ

ٓلِ أأأأڃلٷخنجأأأأهلةلأأأأرل  ٨ټأأأأتلٗأأأأ   للللللللللل ًأأأأ  لٯدأأأأرل زأأأأ   أأأأ ل رأأأأ  ل

ٔة أأأذلج  ٰأأتل رمأأأ ان ل،له أأ لڀأأأ  له ٿمرأأأ ل ةهأأُىلمٻأأأ   قلة اأأ لي

ْٗ هلةلرل ځ  ل هل،لٷد
ظ
ْةجأ لٗأي ٵلٯوُلة نو علُٟاټ  نل،لمله ٿمر ل

،لمل ځأأأ لٯ أأأُ  لٯ أأأقلل(29) (1542-1541،لملاټأأأ لٷي أأأ ل أأأُةلٯأأأ  ر ل)

ل رأأأ  لًأأأ  ل أأأُىل ىل نجأأأَن ن٠أأأر لًأأأ  لةهأأأُلةجوأأأ ٮلٛأأأر لٛأأأ هلٗأأأْن

ٓلٯوأُلة نوأ عل ٯوُلة نو عل٧ بلح٘أ  مهلة  أهل،لٯ أُلِ أڃلة٣أ٨

هلةلرل ْةج لٗي ٵلح٘  قل ر  لً  ل ڂنلم٘ مهل ُمْل ةلرلة ٨ بل  ل

ْٗأأأأألل رأأأأأ  لًأأأأأ  لةلأأأأأرلٛأأأأأر لٛأأأأأ هللن٠أأأأأر لًأأأأأ  لملا  ٸٰأأأأأل لِ أأأأأڃلمل  جأأأأأقك

ل أأأأ ل) أأأأ  نة(
ظ
ٓيوأأأأ  ىلة أأأأّىلڀأأأأ  لٻ ْةىل رأأأأ  لًأأأأ  ل(30)ٗأأأأْن ،لملٯ أأأأُ  ل

ل
ظ
لةملي ةٗأأأخټو هل ڂأأأللةهتأأأ ة لهاأأأ ل نأأأأهلج أأأ٥لملٷ٤أأأ هلٯدأأأرلةكج أأأأٖن

ٓةللملمٯ أأأأأأأأأأ  لنأأأأأأأأأأسل  ٧أأأأأأأأأأهل،لملهأأأأأأأأأأ ملڄللإٻ  ٯأأأأأأأأأأهل لم أأأأأأأأأأ ٻوأأأأأأأأأأللج أأأأأأأأأأٖن

ل رم ان لمل أ 
ظ
ل  ين٤م  لة  هل،ل ځ ل ر  لً  ل ج  هلةنهل ٌ ٠ 

ليا٨ٌأأأ ل"
ظ
،لملٻأأأُل ټأأأ ل رأأأ  لًأأأ  لٯأأأُةلةاأأأ  لنأأأسلل(31)لڀأأأ  لل" ٌ ٠أأأ 

) ٓو نوْن ٓةٶ)ل  ىلنسلة٧ ٓيځهلنأسلل(32)سج لٛرٛ  هلْٗن ،لملڀ  لٛأ

ْل أأأ لٻوأأللومأأأ ان ل،لملنأأأسلِ أأأڃل ةلٰخټأأللة أأأنلة ټ ٗأأأقلهأأ ٿقلڀنة  أأأ 

لنأأأأأأسل ٓةللمٷٴأأأأأأ  لٯي أأأأأا لًأأأأأأ  ل نجأأأأأأَن ة نٻأأأأأذلڀأأأأأأ  لة أأأأأأ ل  رأأأأأ لم أأأأأأ

ل ٰوأأأُلة نوأأأ علٷ٨
ظ
 أأأبلإ  أأأهلةنټأأأ ِل رأأأ  لًأأأ  لٗأأأ   للملڀأأأ  لٟأأأُاټ 

ٓعل م٘أأأأ ٯُةلل(33) أأأ لة ټخأأأأل ٰأأأللجمځأأأأ ل رأأأ  لًأأأأ  ل أأأ لة رأأأأ ،لملا  ٸ

أأ هلة أأ لة ټ ٗأأقلة أأّىلةٷخأأُةهل  ٸ٘أأهل،للملوأأّةل أأ ل ٛأأ ْ لة  أأهلٛرٛ 

أ ت ٿ  ل ٓٶل د ل ر  لً  ل  لاوټ ل ٰ  لمٗل ىل ټن هل:"لٿ  لنٰ ْٗن

ليلا٨ٌ "ل،لملش ٠ تل ثلل
ظ
،لً ٟتل ُٰلٻن هل  لاڂن ل ٌ ٠ 

ٓٿأأأذل  رأأ  لًأأأ  ل أأُح  لة ځثرأأأ ل أأأ لةلرأأ  لي أأأُل أأأ لجوټ ټرأأ ،لملٻأأأُلج

لنأأأأأسلنٸأأأأأأٙل رأأأأأ  لًأأأأأ  لة أأأأأّىلةج أأأأأهلنوأأأأأأنل
ظ
لٿورأأأأأ ة

ظ
ٓة وأأأأأّهلةك  َزأأأأأتلةزأأأأأ

٘أأ ٨  ل ومأأأَن ٓةثله أأ لة  ّىلهأأ ملڄلة ټأأ لهلٯ أأأُهل،ل،لة أأ(34)ٿ أأ

لم خو ٺلق م ان ل،لملاټأ ل أُةل
ظ
ْٷ٥لِ ڃل ٸ٤   ځ ل ر  لً  ل

لمليلهل أأأأأأأهل
ظ
ةٗأأأأأأأللومأأأأأأأ ان ل  أأأأأأأَُة ٓةثل،لمْل ٓلنأأأأأأأسلٿ أأأأأأأ زم ن أأأأأأأتلةٛأأأأأأأر

ٓل،ل ْه أأتل   مأأتل  لٌأأ ٧ مل ٧ ٰأأهلٯدأأرلة ٠أأٰنا ثلة اأأ لملةجررأأ ل ٰأأُل

ْٓلة لجأنللةلأرلة ٘أ ُل،لملو أ پلٻثأا لةٿ أ ل أ ل    لوم ان لٷټأُلٻأ

 (ل،لمل ٰأأأأللة  أأأأا للة نه أأأأُلة أأأأّىلج أأأأ هل أأأأ ل1543-1542ٯأأأأ  ر ل)

ٓةل ْةل أأأ ل ٗأأأ ملةجأأأهل أأأ لهم أأأُةل أأأ ننل أأأ ځقلةل وأأأُ ةٻ  خأأأهلج أأأڃل،ل

ٔنأأُةل  أألل هأأُلٯ مأأ لل ْٗأأ تل،لإِلڀأأ  لة نوأأ لة ٜأأ ٍل همأأُلجأأ  ل ٷ 

،لل(35) ل1543ة ٜ ٰتل،لزقلةج هلوم ان لنونلٗر   للج  اأتلٯأ  ل

رأأأ ل ٰأأأ لةلأأأرلڀ  أأأللٯدأأأرلة أأأللة لا  ٤أأأقلومأأأ ان لملة خټأأأ ل ورأأأ  للملجنجك

(c) www.nidaulhind.com
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ٓةثل هل ٰرأأقلٷوأأ ڀنةلةلأأأؤة  ٓٳوأأنةل نجأأَن ةلأأرل ٛأأټ بهل،ل ځأأب قل أأقلا

ْلة ر أأُلملاټأأ لنأأسلةل ٸأأ ل ٓلِ أأڃلٳأأ َ إل ټأأ للة ټأأو٥لٯ  أأهل،لملٯدأأرلةزأأ

لٯ أأأأهلٯدأأأأأرل ْةٷټأأأأهل رأأأأ  لًأأأأ  لمل أأأأأقلاخٌأأأأل  ل،لملٻأأأأأُل
ظ
اووأأأأ لٯأأأأ ل لجأأأأد

ٓٳقل أأأأ لة ٠أأأأٰنا ثلة اأأأأ لملةجررأأأأ ل،لملوأأأأّةلَ  أأأأللٯدأأأأرلةً ٟأأأأهل ة أأأأ

ٔ خأأأأأأأ ٓلململٷ بأأأأأأأهل رمأأأأأأأ ان لمل   هل أأأأأأأهل أأأأأأأٱل أأأأأأأ لحٰأأأأأأأ٢ٓل أأأأأأأهل أأأأأأأ ل ٌأأأأأأأ ٧

ٰنا ث  .ل(36)مٟل

 

لومأأأأ ان لنأأأأسلللللللل ل رأأأأقلنأأأأسلةز أأأأ للملجأأأأَن  ټأأأأُلڀأأأأ  ل ورأأأأ  لًأأأأ  لَمْل

ٕيمأأتلومأأ ان لٯدأأرل1545-1540ةل ٸأأ لًأأ ڄلةلأأُةل)  (ل،لٷٜأأرُلو

ٓةٯهل أأٱلةًنةنأأهل،لمل  أأّلِ أأڃل أأ ىلمٷٴأأ ننل،لمٟل أأ هلٗأأْن اأأُلٛرٛ 

لٗ  ٗأأأأأأ ت ْة  ْل وتأأأأأأ ٶلِىل ټأأأأأأُ لة نٻأأأأأأذله٬أأأأأأنلومأأأأأأ ان ل م٘دٜأأأأأأ 

ْيأأأأتلٿورأأأأأ ةل،لملند  أأأأتلةنخم بأأأأأهل  مأأأأأّوبلة ٜأأأأ مسلة أأأأأّىلجخب أأأأأ هل ملةَة

،لٷټأأأأأأأُلن أأأأأأأ ل رأأأأأأأ  لًأأأأأأأ  لومأأأأأأأ ان ل أأأأأأأ  لجنلل(37)ة ُمل أأأأأأأتلة ٠أأأأأأأٸنيت

َٔل ٓةٗأأأأ خهل،ل مل٧ أأأأبلةل٘أأأأ ٯُةل أأأأ لة ٜأأأأ هل٧رم ٗأأأأبلة ٠أأأأٸنىلمل 

ٓار ل  لة ٜ هلوقل  لٻو  تل ر  لً  ل،ل ٯدرلِ ڃلإ ل ٬ٰقلةلټ

ْجأأأأأأ يثلة ُمل أأأأأ ْةلةلأأأأأرل  ل ٿ أأأأأ ل أأأأأ  ْلٛم تلةلٴن  أأأأأتلجٌ أأأأأنلٯأأأأأأ لملج أأأأأُ

ٓار ل،لٷوٰأ ل رأ  ل ل ٰهلملٯَُلٻ  ألل أ لةلټأ وم ان لل،لمل قلاوٽ 

ٓلة أّىل ٯأ َلألا ألل ْ نلة ت ٿم ن تل،لألا أ ٓٗللةلرلٻو بللة     ً  لة 

 رمأأأأأأ ان لنأأأأأأسلةك ٠أأأأأأنڄلٯدأأأأأأرلَٯأأأأأأقلة ٜأأأأأأ هل٧رم ٗأأأأأأبلة ٠أأأأأأٸنىل،ل

ٓةثل ومأأأُلًأأأ   ةٗأأأخټو ڄلومأأأ ان لل(38)ة أأأّىل٧ أأأبل أأأ لهأأأ ٿقلوأأأ

ٓةثلجنجرأأأأ لةلأأأأرل ٜأأأأرُللملارأأأأ  لًأأأأ  لٷده٘أأأأ  ةٗأأأأخټو  رقل،لمل أأأأ لوأأأأ

ملةل ة أأم   ل،لمٔل أأ نةل  ٨ټأأتلة ب٘أأ٨  لمٗل ٓيأأٽلمٟل ةلټُٗأأتلملنأأسلة ٨

ٓٻأ ننل،ل(ل39)ة ٜ ٍلٯ للة ُمل تلة ٘م نن ،لملة ٜأ ٍلة أ لةك ٘أ لةك 

ْهل ر  لً  لةلرلة ٜأ هل ْٗلل ٘دٜ  ملي ل  للوم ان لٻ ه  م لمٟل

ٓلِ أأڃلة خټأأ لومأأ ان ل   ٜأأ هللنأأ ْل٧رم ٗأأبلة ٠أأٸنىلملٯدأأرلةزأأ سلَة

ْ ىلة ٜ هل ر  ل ٕل،لملڀ  ل ر  لً  ل   وخهل،لملل ل ة ٘ ٨ تلنسلجب ا

ٛأأأأأأم ب هلمل رنةجأأأأأأهل ٗأأأأأأمٱلٯأأأأأأ ل ٰأأأأأأُلة لڀأأأأأأ  لٻأأأأأأُل ًأأأأأأ  ل عجأأأأأأبل أأأأأأهل 

ٓةلل هل،لٷ٨ أأأأأأأأبلة  أأأأأأأأهلة ٜأأأأأأأأ هلة لا ٰ أأأأأأأأهل  رأأأأأأأأ ل  أأأأأأأأ ملةٟأأأأأأأأ  تلجأأأأأأأأّمْل

ة ټو بأأأللة ت ٿم ن أأأتلةل خم أأأتل  ُمل أأأتلة ٠أأأٸنيتل،لمل ځأأأ ل رأأأ  لًأأأ  ل

ْٺلوم ان  ْٓل  لياٸ   .(40)ل  ْٷ٥لِ ڃلملٻ

ٓيتلة ٠أأأٸنيتلٯأأأ  لللللللل ه٠أأأللومأأأ ان لٯدأأأرلةل٘أأأ ٯُةثلة ٰ٘أأأځ

 (ل،ل ٰأُ  لةٛأأت ٦لٯ  أأهلة ٜأأ هل٧رم ٗأأبلةٯخ أأ ٺل أأّوبل1544)

ْٷأأأأأأأ٥لل ْلٯ أأأأأأأُ  لم٘أأأأأأأخنلسلٯ ي أأأأأأأ ل،لملٻأأأأأأأُل ة دٜأأأأأأأ ٱلملةٯ٨أأأأأأأ لهلٻ أأأأأأأُو 

مل٦ل ومأأأأأ ان لنأأأأأسل أأأأأ َالم أأأأأٓ،ل ځأأأأأ ل رأأأأأ  لًأأأأأ  لةٻ ٰأأأأأهلٷټوأأأأأللٛأأأأأ

ٓة ل،ل ٰأُل  لل(41)ة ٜ ه ٓةل ً أهلٿمأ ْلجوذلٗأ ٨ ،لةِلڀ نذلٻ ُو 

ٓل ٓٷأأ  لً٘أأأ ب ٓلجځوأأُلٷي أأأ لة ٨ ٓو لومأأ ان لللأأأُةلزم ن أأتلةٛأأأر ه ٟأأ

لً أأٹلةكجوأأأ ڄل ٓة ل نجأأأَن ل ټ أأأ َةلٿمأأ
ظ
ٿورأأ ةلٿمأأ ل ٛأأأ ٱلة لجيٜأأ 

ْة ٕة ْٗأألل(ل42)ملح٘أأ ٯُهل ٰأأ٥لة ټو بأأللمٷٴ ن أأتل ثأأللة رأأ ،ل أأّ ڃل 

 ل أأأأ لةلأأأأرلةكجلومأأأأ ان ل رأأأأ  لًأأأأ  ل أأأأٱلٯأأأأَُل أأأأ لة ټأأأأ َة
ك
وأأأأللٷأأأأخمځ

ل ٕيمت قلملةٗأأخنلرلٯدأأرلٳ أأ بقلٿثرأ ةل،لمل ن٤أأقلة ُٰاأأُل أأ لةكج أأَن وأ

ْلٯأأأأأ  ل أأأأأد  للٯدأأأأأرلٻ أأأأأُو  ةلأأأأأرل رأأأأأ  لًأأأأأ  ل،لملاأأأأأّ ڃلجمځأأأأأ ل أأأأأ لٗم

ٓلٿورأأأأ لنأأأأسل1545) ٓلة أأأأّىلهټټأأأأهل رأأأأ  لًأأأأ  لِملل زأأأأ  (ل،لملڀأأأأ  لة  ٠أأأأ

َٔةَلل(43)ةٗأخٰ َةلةكجأيٝلةلٴأأنلسلزټخأهل  ٸ٘أه ْلِ أأڃلة ٓة ،لملٯدأأرلٳأ

٘أأ لةٯخټأأأ َللومأأأ ان   ل ورأأ  لًأأأ  لملزټخأأأهلٷم وأأهل ټأأأبل)ةك أأأ  (له 
ْٗأأأأألل ورأأأأأ  لًأأأأأ  ل،لل(44) ٓلة لومأأأأأ ان ل  ْىلة لنأأأأأّٿ مل ،لمل أأأأأ لة ٤أأأأأ

ٓيتلل: لٰٛ
ظ
ْل    ج  ٓجهلٯدرلٻ ُو    ُٰلٗ ٨

مل   مل للل  ل٧وٰأأأأأأأأأأأأڃل ٨ أأأأأأأٹلمل أأأأأٔن ٓلةلوأأأأ  اأ ل نيٙلةك  ٧أأأأأأأأ

ٓةپلن٠أأأأأأٹل ٕيأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  يلجللللللل ملٻأأأأأأأ حن ٷأّٿ  .(45)أأأأأ جأأأنل رأأأأأأأأأأأأأّةلةك 

 ملوّهلم   ثلجُڄلٯدرل ڂ نتل ر  لً  لة ځور لٯ ُلوم ان .

ْلللللللل ْ نلةلأأأأأرلٻ أأأأأأُو  رأأأأأ ل ٨ أأأأأأبلٻو  أأأأأتلة   أأأأأ  ْٗأأأأأللألًا ٷ مأأأأأ ل ٰأأأأأُل 

ةلأأأأأرلڀ  أأأأألل ٸأأأأأ٢ٓلل ج أأأأأه  ڂننأأأأأنةلجوأأأأأذلٻ أأأأأ َةل رأأأأأ  لًأأأأأ  ل،لة أأأأأّىل

ٕ لل ر ٔ ٓجهلٯ ي  ل ُٰلة لو ٓى ٗ ٨ أٸهلل(46)ةلٯ٘ځ ،لملهځمر ل ٟن

لٯأأ لومأأ ان لٷٸأأ٢ٓلم أأ لٷي أأ 
ظ
أأ ٖل ٟأأوىللن بوأأ  ،لملٯدأأرلوأأّةلٗم

ٓي ل رأأأ  لًأأأ  لة ټ بأأأُلمٯدأأأرلكجأأأيٝلومأأأ ان ل ةلأأأرلج نأأأبلٻأأأ َةلآًأأأ

ٓ ل ثللٯدسلٻدسلً  ل، ْلً  لملٯدسلٻدسلً  ل و ،لملڀ نأذلل،لملق  َ

ْلٯدأأأأأسل) وأأأأأبلٯدأأأأأس(ل ةٗأأأأأم ووقلجأأأأأننسل أأأأأدج قل أأأأأ لة ٜأأأأأ ٰتل ثأأأأأللاأأأأأ 

أأأ ٹلٯدأأأس ٕ وأأأ ٚل أأأ لِ أأأڃلةكجأأأيٝلاخڂأأأن  ل،لملڀأأأ  لمٗل لملةلٴأأأنڄ لة ټ

ةلل  لة ټ َ ر   .ل(47)لة ب ٓل  َلمْل

ْةثلة اأأأ لهټټرأأأ لومأأأ ان ل م٘أأأ ٯُةللة ټأأأنةثللللللللل  ٰأأأُلمنخ٠أأأ 

ْلٯأأأأأأأ َ ،لمل ځ أأأأأأأهل٧ أأأأأأأبل  للټأأأأأأأنةث ٳ أأأأأأبلة لثة ٠أأأأأأٸنيتلنأأأأأأأسلٻ أأأأأأأُو 

(c) www.nidaulhind.com
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ٓلٯ ي أأ ل ٓپلةلأأرلڀ  أأللة اأأ لٗأأ ٨ ٓةٷټأأهلٯأأَُل أأ لة ټأأ َةلٯ أأُ  لجوأأ ا

ملنأأأأأأأسل ز أأأأأأأ لللّو لٻ ٯأأأأأأأُةل  ن٨أأأأأأأ ٺلنوأأأأأأأنلة ر أأأأأأأُل، رأأأأأأأ  لًأأأأأأأ  لملةجٌأأأأأأأ

هلنأأأأأسلڀ  أأأأألل،لملٷأأأأأُلٯ  أأأأأهل ٰأأأأأ٥لٯ مأأأأأ للة ٜأأأأأ ٰتلة أأأأأّا ل  أأأأأ ل ملجأأأأأَن

 ٰرأأأأقلٯ ٻأأأأ ثل٧ وأأأأتلًأأأأ ڄلةٻ  خأأأأهلنأأأأسلة ُمل أأأأتلة ٠أأأأٸنيتل،لمل أأأأ ل

َْ  دأأأس ،لملة ٜأأأ ٍلة أأأنلة ټ ٗأأأقلل(48) مل مأأأڃلة ٰ مأأأ للةلأأأنلرللة  أأأ ٖلألا

ٔى  جأأ ننلهأأ   ر ل ٰرمأأ ل ؤ ٸأأأ ثلٻ٨أأبلة أأُا لة ٜأأر ة  هأأأُللةكجٔن

،لملوأأأأأأأّةلاأأأأأأأُڄلٯدأأأأأأأرلل(49)ج  أأأأأأأّةلةك نةجأأأأأأأتلن٠أأأأأأأر لة أأأأأأأُا لة ٨نيأأأأأأأا 

،للةوخمأأأأأأ  لومأأأأأأ ان ل أأأأأأ  ٰ قلملة ٰ مأأأأأأ للمل    ٘أأأأأأت قلٗأأأأأأ م لة ٜأأأأأأ ٰت

ْلة خوأأأ  ٹل أأأأر لةلٴأأأنڄلملة ٠أأأأٸنير لهاأأأ ل ٰأأأأُل ٓة لٯأأأ لةٗأأأأخم
ظ
ٷ٤أأأ 

ةلوم ان لةلرلة ر ُ  .(50)ٯَن

ل،للللللللل
ظ
ل رم 

ظ
ٓة ةلةلرلة ر ُل    ًّل رأ  لملٻُلڀ  لة خ٨ٌ ٩ل  َٰن

ٓةٻأأأأأبلممل٣أأأأأ ٮلنأأأأأسلة ر أأأأأُٻأأأأأُلًأأأأأ  لٯدأأأأأرلٯ جټأأأأأهلج ٸ أأأأأّهل،لمل  ل أأأأأُ لا

 ْ أأأ هلٗأأأأن مًل ٸ بأأأأهلة أأأّا ل أأأأقلاڂننأأأأنةل خ أأأأڃللٗأأأ م ل ٰأأأأُلملٷأأأأ ةلٛرٛ 

لنأأأأأأأأأأأسلة ټأأأأأأأأأأأنةل،لملجٸ أأأأأأأأأأأا له  أأأأأأأأأأأتلة ٸنضأأأأأأأأأأأا ل
ظ
ْٗأأأأأأأأأأأ ڄلة ر أأأأأأأأأأأُل،لٷ٤أأأأأأأأأأأ  ة

ْجټأأأأأ لل ٓٗأأأأأللةلأأأأأرلومأأأأأ ان لم٘أأأأأخُٯننهل أأأأأ ل  ٸأأأأأ هلي ير ل    ة خ مأأأأأْن

ٓةلز ن أأأأأت ل ٗأأأأأ ٷهل أأأأأ ير لة ٜأأأأأ ٰتل،لملڀأأأأأ  ل  ټأأأأأ َةلة ٠أأأأأٸن ل(51)ٯأأأأأٚٓ

ل رأأأأقلنأأأأسلٻأأأأنةثلومأأأأ ان ل،لٗأأأأ م ل رأأأأ  لًأأأأ  لة أأأأّىل وقلَمْل ملج أأأأَن

ٓةٶلٯدأأأأأأأرل أأأأأأأ رلٻ أأأأأأأ َةلة ټ٘أأأأأأأقلة ث  أأأأأأأ ل أأأأأأأ لج أأأأأأأڃلة ټأأأأأأأنةثلملٛم
ك
جأأأأأأأنل

ة ټ٘قلة ث ننلة ّىلمل٣ٱلجوذلٻ  َةلم ر ل ٿب لة ّىلڀأ  لٟأٴر ل

ٓةلٯدأأأأأرلة و  أأأأأ ع ڀ نأأأأأذلٻأأأأأُل،ل(52)ة ٘أأأأأ ل،لملڀ نأأأأأذل رمت مأأأأأ لة ٘أأأأأ ٨

ٓةلنسلٛم ڄ ٕةڄل  دٜ ٓل مل٣ ٮللة ٸنضا ليلج ٓعلة ر ُلمل قلح٘خټ ٳ

ٓةٮل أأأر لةلٴأأأنڄل لة ٠أأأ
ك
لنأأأسلَ بأأأ ل وأأأ٩ ل،لملڀأأأ  لة ٰأأأٚٓ

ظ
ة ر أأأُلجم  أأأ 

ى ْلْٗن ،لة ّىلٗأمرل ٸأ٢ٓلٗأ  َجهلل(53)ملمٷٴ  ل ټ  َةلإٗځ ُ

ْلة ا لملةجرر ل ر  لً  لنسل  ٨ ٯدرلڀللة ر ُل،لإِلمُٰل  لةوقلًم

أأأ ل رأأأ  لًأأأ  ل أأأ لة ټ٤أأأ للٯ  أأأهل،لمل ٰأأأُلوأأأّةل
ك
ة و  أأأ عل،لملٻأأأُلجمځ

ْلة ځورأأأأأأأأأ لة أأأأأأأأأّىلم  ٓةلل  رأأأأأأأأأ  لًأأأأأأأأأ  ل  ټ٤أأأأأأأأأ للٯدأأأأأأأأأرلل ج أأأأأأأأأهنخ٠أأأأأأأأأ   أأأأأأأأأ

ي أأأأأأأرقلللر ة ٘أأأأأأأْن ل ٰأأأأأأأُ  لَعلةك أأأأأأأنٶلنأأأأأأأسلنٸٗن ةل٨أأأأأأأ  ور ل أأأأأأأ  ٰٚٓ

ملن ڄلة  دٖل ب قلها ل٧ ونةلة ٠ل لملحٰرُملةل   نيللة خ  ل  ُمل أتل

لة ُمل أأأتلةلأأأرل رأأأ  لًأأأأ  ل،ل(54)ةلٴن  أأأت ،ل أأأّ ڃلٷأأأن٢لومأأأ ان ل  أأأْن

ٓ ىل، ٓل يلاٌخ أأأأٹل هأأأأُل ٰأأأأهلنأأأأسلة أأأأ لةلٴأأأأنڄلمل لمل  أأأأ ل ٘أأأأ٩لنٸأأأأِن ُك ٯأأأأ

ٓت قلٯدأأأأأرلة ر أأأأأُلڀ نأأأأأذل ٸ٤أأأأألله٘أأأأأ ل رأأأأأ  لًأأأأأ  لملجأأأأأُ ر هل أأأأأ ٨ مٗل

لج ټأأأأأ ل رأأأأأ  ل ةل أأأأأ لٿ نوأأأأأْن ٓيأأأأأٽلة ٰأأأأأَن ملشأأأأأج ٯخهلمله ځأأأأأتل،لملنأأأأأسل٧

لڀأ  لٻأُلةج أهلٟأنع ل،لة أّىل1556ً  للنودلملٷ ةلومأ ان لٯأ  ل

َ بأأأأ لٯدأأأأرلة أأأأللة لم٘أأأأخٰ ُل  ځأأأأهلة ٤أأأأ ةٱلنأأأأسلة ر أأأأُل ځأأأأ لملٷ جأأأأهل

،لملڀأأأأأأ  ل  أأأأأأ وتل رأأأأأأ  لًأأأأأأ  لل(55) ةلٸ جمأأأأأأتل ج أأأأأأذلةٗأأأأأأخٰ َةلَ بأأأأأأ

لم رأأأ لجأأأأ ڄلة أأأُا ل ٿبأأأأ ل أأأأ لومأأأ ان لة أأأأّىلڀأأأأ  لاو أأأٵل أأأأ لة ٰمأأأأٓ

ل،لمل أ له٘أ لٗ  ٗأتل رأ  لًأ  ل نأهلةًٸأ لملٷأ ةل
ظ
ٓلٯ    ْ ٰتلٯٜ ة

ل ٿب لنسلة و   علوم ان لٯُةلةا  ل، ىللمل ٘ببلملجَن ،ل ّ ڃلنَن

لنأسلة و  أ علمللأ لٯأ َلةلأرلَ بأ ل ٰأُلٗأوٰتلٯٜأأ
ظ
ة لة ب ة٧أْن

ظ
ٓل أهل ملي

ل  لملٷ ةلملة ُهل ج ٘
ظ
لملج  ذلةك ٨وأتل  ٗأمهل،للهان   ٯدرلة ٰٚٓ

ٯ أأأأأأأ ل رأأأأأأأ  لًأأأأأأأ  لجأأأأأأأ ڄلة أأأأأأأُا ل ومأأأأأأأُل ٿبأأأأأأأ ل ملنأأأأأأأسلة ٰأأأأأأأ  لنٸ٘أأأأأأأهل

ل  مٴأأأأأأنڄلنأأأأأأسلة ر أأأأأأُل ٓةلز ن أأأأأأتلة ب ة٧أأأأأأْن ،لمللأأأأأأ لڀأأأأأأ  لة ن٣أأأأأأٱلٳرأأأأأأ ل أأأأأأ

ٓٻأأأتلملمنوأأأ ڄل أأأر لة  أأأو للة أأأّا ل لملو أأأ پلة ځثرأأأ ل أأأ لة ٸ
ظ
ٓة  ٘أأأخټ

ل أ لجټأُ لمٷٴأ  ل
ظ
ملةلًنٷأ  قلمٰت ٣أنةلٯدأرلج ٠أيبل رأ  ل أ أّةلٷ

ٓلٗ ل ٿب  ل ٠ٴ
ظ
ل ٨ ټ 

ظ
 .ل(56)ً  لملٿ  

جــدل ايــد   م  ــد أ رــ   مه  بيــ خ نــود ةــمل امــتدط  صمر الــو  
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ٔ أأأأأأ ثلٗ  ٗأأأأأأ تلللللللل ٓلنأأأأأأسل  ل،٨ًرأأأأأأ ةلڀ نأأأأأأذلة ُمل أأأأأأتلةلٴن  أأأأأأتلجمأأأأأأ

لٯ ل
ظ
ٓةة لٷ٤  ث  ل ٿب لل أقلجځأ ل ٘أخټ ل،لة ُمل تلة ا لمْل

ظ
ةِللجم  أ 

ل  أأقلاټ  أألل  ٧مم أأ  ل ملٶلة اأأ لڀ نأأذلجوأأ ٩ل ٰأأٚٓ ْج أأ نلة ٬أأ مللة

ٗأأأأ م لإنأأأأأهل أأأأقلاځأأأأ لٻأأأأأُل جأأأأقلة٤ًأأأأأ ٮللَ بأأأأ لٯټأأأأبلملٷأأأأأ ةلومأأأأ ان  

ل رأ  لًأأ  لمل ل٠ًأن هل ٰأأُلل،ل ةلأأرل ځأ ل أأ له٘أ لهأأ٭ل ٿبأ لملجأأَن

ٔة نةلج نوهل ل ر  لً  لنسل نةجرتلمٯُةللة ّا ل   ،لملو  ل ُ لَمْل

ْة لو مأأنةك ٷټأأُلملجأُلات  ٠أن ل أأهل،ل لنأأسل
ظ
ٓلألاٿبأأ ل خمأث  ،لل(57)ل٨أأ

ْپل ْهلنأأسلة ځثرأأ ل أأ لةلٰأأ  ٓٔل  ٸ٘أأهل ٨ن أأتلٷ بټأأتل  نخ٠أأ  ة أأّىل هأأ

ْ ٖلجأأأأيٝل أأأأ قلملٻوأأأأللة لاخټأأأأُ ل رأأأأأ  ل ٷ ٓةلٯدأأأأرل ج أأأأهلنوأأأأنل ٿأأأأ

ٓةلٻأأأأأُلٗأأأأأټ٨ذلل  أأأأأُهل،ل ُ لو مأأأأأنلزأأأأأقلجټأأأأأًأأأأأ  ل    أأأأأُةلڀ نأأأأأذل ٿأأأأأ

ٕ ل له ٿمرأأأأأأ لملةٗأأأأأأخنلرلٯدأأأأأأرلَ بأأأأأأ لملوأأأأأأ ْجټأأأأأأ لٯأأأأأأٚٓ َٓىل أأأأأأڃل،لملة جأأأأأأ

ٓع  أأأأُ ثل٧منهأأأأ ثلو مأأأأنل ٰأأأأُلزأأأأقللة ٰم أأأأتل  ٗأأأأمهل،لةلٴأأأنڄلمل٣أأأأ

ْةثلة اأأأ لهټټرأأأ ل َٔاأأأ َلمنخ٠أأأ  ٠ًأأأمهل) ٿبأأأ (لڀأأأ  لإ لمل ٗأأأ م ل  ي

ٓل أأأأ لة ٰمأأأأٓ ٓة ٰأأأأتلٯٜأأأأ لنأأأأسلة 
ظ
 أأأأّةل،لل(58)نأأأأسلِ أأأأڃلةك أأأأر لڀأأأأ  لٟأأأأب  

لٗأأأأخڂن ل ٻأأأأللٟأأأأٰناتل،ل  ځأأأأ ل رأأأأ  لًأأأأ  لةٯخټأأأأُلو مأأأأنلة لم أأأأْن

(c) www.nidaulhind.com
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ل ْلٗأأأأأأ ٨  لة ٜأأأأأأيو ننلة أأأأأأّىلڀأأأأأأ  لاټأأأأأأَن ملٯدأأأأأأسلٻدأأأأأأسلًأأأأأأ  ل أأأأأأ له أأأأأأُ

ٕ وأأأأأأأ ٚل ٕيمأأأأأأأتلو مأأأأأأأنلنأأأأأأأسلل،ة ٠أأأأأأأٸنير لحٜأأأأأأځ  ثلة ټ جمځ أأأأأأأ ل أأأأأأأ لو

ٓٿتل  نيو ثلة ث ن ت  .(59) 1556لٯ  ل ٰ

ْيٍلة   نيوأأأأأأ ثلحٰأأأأأأُلللللللل ْپلةلرمأأأأأأتلنأأأأأأسلجأأأأأأ  ڀنج أأأأأأ لل،لر أأأأأأُ أأأأأأ لةلٰأأأأأأ 

ٓ ت أأأأأأ ل،لملٻأأأأأأُ ٔلةلهأأأأأأَُثل ٠أأأأأأر لة ُمل أأأأأأتلةلٴن  أأأأأأتل   رأأأأأأ  لملٯدأأأأأأسل خأأأأأأ 

ٓ أأأنل،ل ْةلملة  وأأأنٲلةك  ٘أأأهللټ ج أأأتللملٻأأأُل  لرأأأ  جټأأأُ ل رأأأ  لًأأأ  لل  ٸ

أد  للٯدأرل ٓٻأتل أ ل٧ ةأٱلةكجأيٝلٗم و من،ل ُٰ  لةٗأخ٨ ٯذلٷ

ل
ظ
ل  م ل،لملٿورأ ة

ظ
ٓٳقل  ل  لجيٝلو منلجيٜ   ُٷٰ خهل،لٯدرلة 

ْنتل  يٝلملٯُةلنسلهأر ل جأيٝلڀأ  ل  لله  لة ُٰةلملة َُٰل ټ 

ٔ  ر  لً  لملٯدسلٻدأسلًأ  ل أقلاځأ للاخ ٓي لة أٹلج أُىلل أ مل ة ٰٜأ

لٯأأأأأ
ظ
 ٬ٰأأأأأقلٻأأأأأ َةلةكجأأأأأيٝلةلٴأأأأأنلسلٻأأأأأُلن أأأأأ نةل رأأأأأ  للة ل ل،لٷ٤أأأأأ 

وأأأأّهلة  ٠أأأأ وتل نأأأأهلْٷأأأأ٥ل ځأأأأ ل رأأأأ  لًأأأأ  لل ت ةجٱلةلأأأأرلڀ  أأأألل،  أأأأ

لة ُمل أأأأأأتلةلٴن  أأأأأأتلمٰ أأأأأأ لة ټ٤أأأأأأ للةٯخټأأأأأأُل  لج ٸ أأأأأأّو ل ٯدأأأأأأرلملجأأأأأأَن

َٓىل أڃلملٻخ أهل،ل(60)ة ر ُ ٓلنسلةك  ڄل   ټو٥لٯدرلجأ زأقلٻأ  لل،لمل  

ْةجأأ ٗأأل  رأأ  ل ټخأألل ٓجهلٯدأأأرلو مأأأنلملةٗأأخٰ َلَ بأأ ل،لٿمأأأ ل ٘أأ٩ل ٨ 

ٕلهځأأقل ٿبأأ للة ُٰاأأُل أأ لةل أأ ٧ٽلٛأأم ڄلة ر أأُل، ْڀأأ ب ملاأأّ ڃلَٯأأقل

أأ اخه ٕةڄلجوأأذلمٟل ةللل(61)ة أأّىلڀأأ  لياأأ لمْل
ظ
لملجي أأ 

ظ
ملڀأأ  لو   أأڃلٗأأبو 

ٕ ل َٓىل  أأأةك أأأ ٓهل رأأأ  لًأأأأ  لنأأأسلسأأأج لجأأأ ،لملة أأأأّىلل(62)ڃة أأأّىل ٫رأأأ

ملٻأأأأُل،لل(63)و مأأأأنل  أأأأَُ بأأأأ للٗأأأأټن٦نأأأأسلٯأأأأُهل رأأأأ  لةل٘أأأأؤملڄلمملڄل

٣ْأر ل ورأأ  ةٗأخٴللة  أو للةلٴأأنڄل ٣ٓأأمل ًأ  للةلٰ   ٿبأ ل٣أأُهللنةه

ٓل ٿبأأ ل،ل،ل ْةَلل ځأأأ ل رأأ  ملةت مأأنهل ٰأأأُ ل٧ ٯأأتلةملة أأأ ْٓلِ أأڃل دنأأأهل  أأأ  ك

ٓار ل أأأ ل ٿبأأأ لڀأأأ ننةل٣أأأُل جثب أأأذل ٗأأأ ٖلةك ځأأأقل،لمًل ٟأأأتلة لةلټأأأ

ةٯ٨أأأأأ لل رأأأأأ  لًأأأأأ  ل  ٠أأأأأبلن بأأأأأبلة ٘أأأأأ ٨  لة أأأأأّىلمٰأأأأأُل أأأأأ ل وأأأأأقل

ٟأأأبلنأأأسلة ُمل أأأتلةلٴن  أأأت ْ لةل   لة،لمليٰ أأأ ل ٜأأأؤمل لة ٘  ٗأأأأتلملمَة

مل ل٣أأُل رأأ  لًأأ  لة أأأّىل ملةل   أأتل،ل أأّ ڃل أأُ ملةلا٨٨ٌأأن لمليخأأأد 

لة أأأأو َل ٜأأأأڂللڀأأأأ  ل ٓل  أأأأْن ٓثل٨٨ًرأأأأقلٯدأأأأرلل ٘أأأأخټلاأأأأُا هاأأأأ ل زأأأأ

ْيت ٓيتلملمَة  .(64)مٯم ڄلة ٰ٘ځ

ْج أأأأأأأأتللللللللل ْلةك   ٨أأأأأأأأ   ٰأأأأأأأأُل  لجمځأأأأأأأأ ل رأأأأأأأأ  لًأأأأأأأأ  ل أأأأأأأأ لَٷأأأأأأأأٱلًم

ْل ٨أأأأأأ  لةلٴأأأأأأنڄلة خٸأأأأأأذلةلأأأأأأرل ٰ كجأأأأأأتلًم ملج ٠أأأأأأيبل ٿبأأأأأأ لٯدأأأأأأرلٯأأأأأأٚٓ

ْج تة ُةً  تلة  ل  لن٬ر ت  لةك  
ظ
ة ٨ْن لةوم تلمًل ،لل(68)ا ل قلجټلك

ْةلة ُمل أتلٗأر ت ٷټأُلجومألل رأ  لةٯوأ لل،لل(69)لةِل قلجځ ل رمتلةَة

ْ ٰأأأأأأأأتل ٯأأأأأأأأنة لة ُمل أأأأأأأتلةلٴن  أأأأأأأأتل ڀ نأأأأأأأأذلٷي أأأأأأأأ ل مل٣أأأأأأأأ ٮلة ر أأأأأأأأُل أأأأأأأأُةلة

ٓاتل ٜڂللٿور ل،لملڀ     ٿب لل ٨٤
ظ
ٕةڄلٟٴر ة ،للً ڄلج ڃلةلُةليا

ٓ لملجمځأ ل أأ  أأخټ ْلةٗأخٰ َةلة ٘أأ قلملٗم ةلأأرل رأأ  لملجأأُل ٿبأ ل،لٷټأُلة

ةللج نوأأأهل ٓبيٙلمْل ْجٸأأأأ،ل أأأأّةلٿأأأأت ل رأأأأ  لًأأأ  لة ٘أأأأببلة أأأأ ٮل ڂ نأأأأتل ة

 .(70)ةلٴنڄل  ّلِ ڃلةك ر 

ًأأأأأأ  ل مث  أأأأأأأتلڀ نأأأأأأذللللللل ٣ْأأأأأأأ تلةل  ٗأأأأأأأوتل ٰأأأأأأأ٥لةٯمأأأأأأأ ڄل رأأأأأأأ  ل م

ٓةثل،ل ل أأأأأأقلاځأأأأأأ   مأأأأأأؤة 
ظ
٘أأأأأأمىل ٿبأأأأأأ لة لاټأأأأأأُ ليهأأأأأأُل أأأأأأ للٷمأأأأأأث  م

ٓٯ اتل  ل  لة 
ظ
ٓار ل  هلٛيم  وأنلمللة ٸ٤أللإيل دِنأهلةُٟٻ بهلملةلټ

ْجهل ىل ر  لً  ل َىلةلرلةٿد٘ عل رأ  لًأ  ل ملوّةل،لمل ُٰلةٗدٜ 

ْجأأأأأأ ڄلة أأأأأأو ٦لملن٘أأأأأأ بهل ٘أأأأأأببلٿب ا بأأأأأأهلملحٰ   أأأأأأهلٯدأأأأأأرل ل أأأأأأ ل  ٯأأأأأُةلظ

ٓا أأتل ٿبأأ ل رأأ  لةنٴأأ للةك  ٛأأ تل، ملڀأأ  لنأأسل ټُ أأتلة  أأ ٻمر لٯ  أأهل 

 لململ ُو ل َوقلً  ل،لمله ٿقلَ بأ للٛأر علة أُا ل،
ظ
لملڀأ ننةلجم ٰأ 

ٓوأأأأأأن ل  أأأأأأو عل ٌخ ٸأأأأأأتاځ ًأأأأأأ  لٗ  ڂأأأأأأ ننةلاوأأأأأأّ ن لڀأأأأأأألل،لٷل(65)رأأأأأأ  ل

لجأأأأأ ڄلملارأأأأ  لًأأأأأ  ل،ل وقل د٘أأأأأنللة ٰ ٻأأأأ ثل أأأأأر لم ب ة٧أأأأْن جرأأأأَن

ٓار ل  هل ٗ م ل ُٰلةٯ٨ لل ر  لً  لةل  ٟبلة ٰ   لملةلرمتل  مټ

ْل هڂ  أأهل  أأ لة ٜأأ ٰتل،لٿمأأ لةت مأأنةل رأأ  ل دنأأهلٳرأأ لٯأأ َڄلنأأسلإٟأأُة

ل ٯځأٙلًُ أهلة أّا ل  لً ڄل ٰ   خهلة ٘يمتلك ُ لم ب ة٧أْن

٨أ للةڀ  لمٰٸأن  ْجڂأ ق قلألًا  رأ  لًأ  للملةجأهٻأُل،لمل ل(66)ٯأب قلٯ أُلة

ْٳأقلةج أأقلڀأ ننةل ٨ ٰأأر ل  ٜأ ڀللٯُاأأُةلنأسلة خٰ  أألل أٱلة  أأو لل،ل

ٓل  قلاځ لةِللمل ځب قلنسلةك ٸ للاو ڂن لة ُٗ ةٙل هل،،لنسلة ٬ و

ْلة ٰأأُةلل أأهل٧ لأأ ل وقلة٫رأأ  اخمخأأٱل أأُٯقلجأأ ڄلة أأُا لڀأأ  ل مټأأُمْل

 .ل(76) ٿب 

لل ُ ند  تل ّ ڃلللللل مل ځأ ل،لة ٰ ٻأتل أر لمز أر لنأسللاأُعة ٸخْن

٣ْأأأأ لل رأأأأ  لًأأأأأ  ل،ل أأأأٰهل أأأأ لةجأأأأللة  ٿبأأأأ لڀأأأأ  لاوأأأأّڄلڀأأأألل أأأأ لنأأأأسلمٗل

ٗأأأأأأأأأ  متل أأأأأأأأأأ ځقلة ٓٔلٗأأأأأأأأأ ُةثلة أأأأأأأأأأو ٦لٷٰټأأأأأأأأأُل أأأأأأأأأهلٯدأأأأأأأأأأرل هأأأأأأأأأُىلة أأأأأأأأأأ

ٓل أأهلملهأأسل،ل(74)ةلٴأأنلس ملة لٻأأُلة أأ  نأأذلةًأأذلومأأ ان لملڀأأ  لوأأّةلة أأ

ٔي َةلمليلل ر   لً  ل  مٴنڄل،لنسلة نٻذلوم ان ل  لٻولل ٴ٢ٓل

ْةَلنٸ٘هل ٓلة اأ لجوأ ٩لة ملة للج  بلةلٌ ٧  ر  لً  ل  لوّةلة 

 .ل(75) هل ٱلة و ٦لةلٴنلس

(c) www.nidaulhind.com
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زأقلجأأ لثلٻ٤أأ تلة ٜأأ ٍل)ٻأُةةنلڀأأ  ونلَو أأنى(لةهأأُلٯ مأأ للللللللل

ْ لة ٜ ٰتلة ّىلڀ  لاخنلرل  ٠بلُْٟ ٓالة ٠ُمل  ،لمل ټ
ظ
  ل ر  لل 

ٿمأأ لڀأأ  ل وأأ٩لزټأأتللًأأ  لمل أأ لة أأّا لڀأأ ننةلاو٬أأن ل  ٗخو٘أأ نه

ل أأأأأهل
ظ
ْة نأأأأأسلومأأأأأ ان ل أأأأأ لٻوأأأأأللمل أأأأأ ل ٰأأأأأُهل ٿبأأأأأ لة أأأأأّىلڀأأأأأ  ل ٘دٜأأأأأ 

لنأأأسل،ل لة ٘  ٗأأأ تلملمٻخ٠أأأ َاتلؤمل ة ٜأأأ
ظ
ٓجٰأأأ  مل ٰأأأُةلٗأأأ ر لڀأأأ  ل 

ٓجأأأ ڄلِململلة ٜأأأد ل أأأ لة ر أأأُللهتلمليدج أأأ أأأةل٘أأأ بللة ُان ةك ځمأأأ للملة 

 ٓ ْجهةمًل ٓةٺل أأ لةجأأللةٗدٜأأ  ٣ْأأن لملٻأأُل،لل(78)ٗأأ  لملة ٰأأ لةلٰ  ُك ٯأأ

ْجټأأأ للة ٜأأأأ ٍلة ټأأأأُةةنلٷأأأأنٺل ٯ أأأأ  لللةلٴأأأأنڄل أأأ لة ٰ مأأأأ للملة  أأأأو  ة

ٓةٶلة ر ُل ة لجنلسلش ١لٛ مسلوځأّةلٿم لإو نتللّو  قل،لمل ٛ

ٓة  ثلٛأأُاُةلمله٘ ٗأأ تلٯ   أأتل لاثرأأ لة٣أأ٨
ظ
لمله٘ ٗأأ 

ظ
ل رمأأ 

ظ
  ٠أأو 

لٯأأأأأأ ل
ظ
ْجأأأأأأ ڄلة أأأأأأأو ٦لةلخ٠ٰأأأأأأور ل أأأأأأ لة ٘أأأأأأأ تل،لٷ٤أأأأأأ  ٯأأأأأأأُ لٯ أأأأأأُل

٘ببل ڀ  لملج ٠يوهللةلڂ نتلة ځور ةل ر ل ٘ مر لة ر ُل،ة خ ٿهل

 .(79)ة ُٯقلملةك م اتلة ا لٻُ ر ل ور  لً  

٣ْأأأنل رأأأ  ل    أأألللللللل ،لً ٟأأأتلله  أأأج أأأڃلةك اأأأ لة اأأأ لٗأأأ ٻر ل ٰ 

لٟأأأأأأأأأ ه  ثلملةٗأأأأأأأأأٰتلڀ  ل ة ٜأأأأأأأأأ ٍلٻأأأأأأأأأُةةنل أأأأأأأأأُملة ل خأأأأأأأأأًُللامأأأأأأأأأ ْٖ

ٓيوتل ْيأأأأتلملة ٤أأأ  ٘أأأخنىلٯأأأأ لسلنأأأسلة ُمل أأأأتلملڀأأأأ  للٯدأأأأر   ٜأأأؤمل لمَة

ٓٷ٥ل ْةضأأأأا لةٯٸأأأأ للمليأأأ ٕيأأأتلة  أأأأو لل   رأأأأ  لًأأأأ  لڀأأأأ  لل،لمللأأأأ  أأأأ لةكج

لة ٘  ٗأأأأأأأ تلملمٻخ٠أأأأأأأأ َاتل،ل ٷټأأأأأأأُلٯأأأأأأأأُلمٰخمأأأأأأأُلٯ  أأأأأأأهللنأأأأأأأأسلم أأأأأأأْن

 
ظ
ة ل ټ٠أأأأَن

ظ
 ٣أأأأُل وأأأأللة ٘أأأأ تلملجوټ ټأأأألة  أأأأو للِ أأأأڃلٯمأأأأ 

ظ
 ٠أأأأ ك لل 

 .ة ٜ ٰت

ٓي٥لإللللللل ٓل أأأأأأ لڀأأأأأأ  لح أأأأأأَُل ڂ نأأأأأأتل رأأأأأأ  لًأأأأأأ  لوأأأأأأنلة خوأأأأأأ  لة٨ًأأأأأأ

ْةٳوأأأأأر ڀأأأأأ  لة  أأأأأو للةلٴأأأأأنڄلٷټأأأأأُلة ٨أأأأأ بٸنل،ل هأأأأأُلة  لاڂأأأأأن للٳرأأأأأ ل

ٓلٯدأأأأرلجٸځرأأأ لةل أأأأڃلة  أأأو لل أأأأ لة ٨ بٸأأأأتلة ٜأأأ ٰ  أأأأّ ڃل،ل تلم٘أأأأ ٨

ٓل٣أأأُهل أأأ لةجأأأللإج أأأ للو م أأأ  أأأ لجرخأأأهل رأأأ  لًأأأ  ل،للت أأأُ ملةلة خأأأه 

إل ټأأأأأ للڀأأأأأللة ٘أأأأأ ٨ ثل  أأأأأُهلملا أأأأأُله ٛأأأأأيخهل أأأأأ لڀأأأأأ  ل رأأأأأ  لم٘أأأأأمرل

ټأأ  ل خٰأأر لة ص ٠أأ  ثلة ٜأأ ٰ تلنأأسلةل  ٟأأبلةلرمأأتل،لٷة ٜأأ ٰتل

ٓهل،لٿم ل،ل ْةلة ا لجمخأٱللٿم ةوخقل   دٜ ٱلملنٜ لملة ټُ ه ڄلة  ٸِن

 رأ لٷم ل وقلة ص ٠  ثلة اأ لٯ ب أ ل، ل لَمل لة٨٣ر َلة ٜ ٰتق 

ْل أأأأأهل ْلٯوأأأأأُلة تأأأأأأسل ٘دٜأأأأأأ  ل،لٿمأأأأأأ لةًخأأأأأأ 
ظ
ٓة يأأأأأأ ةً أأأأأهل رأأأأأأ لٯوأأأأأأُل لمٔل

ٓ ملڀأأأأأأ  ل  رمأأأأأأ ان ل  ٿورأأأأأأ  لهزأأأأأأ
ظ
ٓةٗأأأأأأقللة هل  نأأأأأأسلنٸأأأأأأٙلومأأأأأأ ان لمله٤أأأأأأْن

ٕةللةك ٘أأ    ٓلة دٜأأ ٱلنأأسلة ُمل أأتلةلٴن  أأتلٷأأئ ل،لملٯ  أأهلل(80)ة ٰأأ نٜأأ

ل ر  لً  . ٓجٱل ُمْل  نسلة ر ُلا

ٓل أأأ للللللل ٓل   أأأّٿ أأأٻأأأُل رأأأ  لًأأأ  لة لةكجأأأُا ٓ أأأهلٯ  ٓٶل وځمخأأأهلملٿ

ٰأأأأأهلملجنة٣أأأأأأٰهل،ل،ل أأأأأٸ ٷ خهلمله٘أأأأأ ل٧و ڀأأأأأ  لا٠أأأأأدسلٟأأأأأأ ةلٿمأأأأأ لمٛل

ٓٺل ةكجمٰأأأتلملةكجم ٯأأأتلً أأأٹلٯ مأأأ للة ٘أأأ تل،لملي خټأأأنل ٜأأأ اٍلة ٨أأأ

ملةنلل ٸأأأأأأأ ٪ة ٠أأأأأأأنٷ تلي لٗ  ٗأأأأأأأخهلڀ نأأأأأأأذلت أأأأأأأأُٶلةلأأأأأأأرلةك ٯدأأأأأأأأرلة

ٕل ٓةةلملجب اأ ْپلمل ة ٜ ٰتلنسلةل ٨ټتلة نةٻٰتل أر لوأ ة اأ لٛأرُثل ٰأ 

ْةىلة وُ اڃلملة ٠ٸني له٘بل ،لةِلڀ نذل(81)انننةَ نيتل ر لممٔل

ٓىل،ل أأأأ ل ٌخ أأأأٹل أأأأهلٯ ٻأأأأ ثل أأأأٱلة  أأأأ ٖل أأأأ ةلأأأأّةوبلمَاأأأأ  لًم

نسلة  و للةلٴنڄل ُىلة ٴر ةلملوّةلاټ لل  لٛ  لٯ  دسلةك ُ٘لمل 

ْٳوتل ل ر  لً  ل،لمل ځ ليا ٸ هلٯدرلم٧ ٺل،لملجوټ ل جحج قلَمْل

ْٗأأأأأأتلٗأأأأأأ ٨ نه ٿبأأأأأأ لنٸ٘أأأأأأهلنأأأأأأ  أأأأأأّةل أأأأأأقلاوأأأأأأ لسل رأأأأأأ  لًأأأأأأ  ل،لل(82)سل م 

ٔةهأأأأأأت قل،ةدوُ خأأأأأأدزر وقلملٯمأأأأأأللٯدأأأأأأرلةٗأأأأأأ اأأأأأأڃل أأأأأأ   و للل رقلملة    مٔل

ْلًأأأأأ  ل،ل جن أأأأأنةلةل  ٟأأأأأبللملٻأأأأأُة ثأأأأأ ڄلٯدأأأأأسلٻدأأأأأسلًأأأأأ  لملةًأأأأأنهلق أأأأأ َ

ٓٿأأتل  نيوأأ ثلل رمأأتل  أأّلٯرأأُلومأأ ان   ْپلنأأسل ٰ ْلًأأ  لٛأأ  ،لٷ  أأ َ

ٻ٠أأأأر ةلل أأأأُةلةل٨ أأأأٽلنٿ أأأألة ملجأأأأنلرل  ٠أأأأبللة ث ن أأأأتل٣أأأأُلو مأأأأنل،

جأأأأأنلرلهځأأأأأقلٷټأأأأأُل أأأأأ لٯدأأأأأسلٻدأأأأأسلًأأأأأ  ل ل،لل ٰأأأأأُلٗأأأأأټن٦ل رأأأأأ  لًأأأأأ  

 ْ  .ل(84)،لملڀ ننةل ٘خُٰا ل  ٰملل ٱل ر  لً  ل(83)جننون

ل مل ٘ ُةثلة و ٦لةلٴنلسلللللللللل
ظ
ٓلٿور لنسلة ٰ َل ر  لً  ل ا٤  ز

ل  ٰأأأأأأأأأأأ٥لٯأأأأأأأأأأ ل  ٠أأأأأأأأأأأوهل،لةِلٛأأأأأأأأأأأرُلة أأأأأأأأأأأو ٦لةلٴأأأأأأأأأأأنلسلٻأأأأأأأأأأأنةلملنٸأأأأأأأأأأأِن

ٓٔو ل رأأ  ل  أأ لمل ة أأو ٦ل،لة ص ٠أأ  ثلة ن٘أأ ب تلنأأسلِ أأڃل نٴأأ ل  أأ

ْل أأ ل رأأ  لًأأ  لملجوټأأُلٯ  أأهل ٓايخأأهلة اأأ لڀ نأأذلحٴأأ  ٣ٓأأٰتل ٿبأأ لمل   

ل ر 
ظ
لذ،ل ّةله مل (85)ملجوُ٘هلٯدرل ڂ نخهل ُىل ٿب لملحُٰهل   ٷ٘ 

وأأأأأملاأأأأأر للهْٔٮلٷ أأأأأنةل ي أأأأأ ٕٔلجَن ملة أأأأأُةل ٿبأأأأأ لملٿأأأأأّ ڃل،لل  ٿبأأأأأ لملحٰأأأأأ

ٓا ثل ب  لمل  ل ٿب ل ،لملٻُلهم ُةل  ننةل  ځقل،لمل ٥ٰلة ن٘ للةلټ

ٓه تلة ٘  ټته مل ذلهم ُةل ز  لل ټ    ل  ٘ببللنسلڀ  للً ڄلةل

ْلة ٘  يا ل،ل ٓة خټ ْل ٿبأ لٯُ لٗم هأُةرل   ٗأخٌُة لح٘أم قلةٷڂأ 

يأأٱلة ٸ أأللةل ځ أأتل ٟأأٴر ةل،لٿمأأ له٠أأللٯ أأُ  لةٯأأ َل رأأ  لًأأ  لجٔن

ملٶل أأأأأ  تل  ټأأأأأللنأأأأأسلة ر أأأأأُلٿمأأأأأ لوأأأأأنل ٰأأأأأ ة اأأأأأ لڀ نأأأأأذلح٘أأأأأخٌُ لڀٗن

تل  لة ٸ  أأأأأأتلة خ  ٰأأأأأأتل ټ٘أأأأأأقل حجأأأأأأ،لٯدأأأأأأرلةٻ٘أأأأأأ  لة أأأأأأو ٦للپةنأأأأأأّآ

ٓيقلٻأأُلةٷ خأذل أأ لةك ٤أر ةلملةج رأأذلنوأنلً مأأتل رأ  لًأأ  ل، لةك أ
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ٔٯرأ ل ٓيقل أ لة ٸ أللململ َٓلٻ٘أقلةك أ ٓل،لٷ أ  م لٯأ٢ٓله  جأهلك ٨أ

ٓهت أأأ لهم أأأأُملل أأأأ ننلل(86)ٯدأأأرلةجو ٯأأأأه ٓىلة اأأأأ ل٧ أأأأ ،لمل أأأأ لةك اأأأ لًم

ةل رأأ ة   أأنلة ټ ٗأأقل أأ ل ل   ٙج٨ٌأأ ٩ل رأأ  لًأأ  ل أأل دٜأأنيهلٟأأْن

ٓة ل ل ُڄل  هلٯقل ٿب  ڀ    .(87)ٯدرلة ٰٚٓ

لموأأأأقل ٘أأأأأ ُةثلة أأأأو ٦لةلٴأأأأأنلسلجأأأأ للٯدأأأأأرلاأأأأأُللللللللل  ځأأأأ لة أأأأأُمْل

ٓلٷ أأأأهل رأأأأ  لآنڂأأأأ ل،لة اأأأأ لجمځ أأأأذل لاأأأأد 
ظ
ْة ٓة ْلٻأأأأ  أأأأ لجٰأأأألل ٿبأأأأ لا٠أأأأُ

لٯ أأأأأأُهلملةٯأأأأأأ  ل ٓار ل أأأأأأ ل رأأأأأأ  لًأأأأأأ  لةك ٤أأأأأأْن جم أأأأأأٱلة  أأأأأأو للةلټأأأأأأ

ْٗأأأأأ  تلةلأأأأأرل رأأأأأ  لًأأأأأ  لت أأأأأُٶلةلأأأأأرلجحجأأأأأ قل ملي  أأأأأقل أأأأأهلٷټأأأأأ٩ل،لنأأأأأسل

ٓاأن ل ملا  ٸٰللل(،88)ٟ ه  جهلة نةٰٗتلمللٗ ب ملجټ  ١ل ٯ  لةلټ

ْٗأأألل ٿبأأأأ ل  أأأ لة  أأأو للمليوأأأأقل ٿبأأأ لملجٌ أأأنةلٯأأأأ ل رأأأ  لًأأأ  ل،لزأأأأقل

 لنخأأأنلرلنوأأأ ل ْةَج أأأ ل "لٛأأأ لثل:لْٗأأأ  تلةلأأأرل ورأأأ  لًأأأ  لٻأأأ ڄلٷي أأأ ل

ٓلة لم٘أخټ ٓنأ لٯأ ل هځقللٰٛو  ل  ٸ٘  ل،لملٻُلةٻخثا لم أ ي للمٔل

ٓهأأأأأللةلأأأأأرل ځأأأأأتل  ټثأأأأأا   ټ أأأأأتله  جأأأأأهلنأأأأأسللمل٫ بٸأأأأأهلة اأأأأأ لاخنيوأأأأأ لملي

لٯ ل خ ٯبلةك   ةلة ٰ  تل"
ظ
 .(ل89)ة ٠ ةلملة ٰو َةل ٰ ُة

ٓل أأهل لللللل ْپل رأأ  لًأأ  ل أأ لڀأأ  لاأأُ  ةلةلنٻأأٹلمل َ ٓٮل،ل٨ًأأْن ٷدٗأأ

ْٗأأ ڄل ل أأ ل  ئ جأألل ز أأر ل أأ لٻ َجأأهلة أأّا لاثأأٽلق أأقلةلأأرلم ب ة٧أأْن

ل،ل ځأأأأأأ ل ل ٿبأأأأأأ  ةٯأأأأأأ  لمليلهلمليؤٿأأأأأأُة ل٤ًأأأأأأنٯهلملةً ٟأأأأأأهل  ٰأأأأأأٚٓ

ٓٗن ر لملسجب م ل،لمل  ٓهل ٻو٥لٯدرلة  ٓٗنڄل ورأ  لًأ  لاأد  ْٗلل 

ٓلة أّىل ٓةٮلةلرل ځتل،لم  ْلٳ٤أبلملٿب اأ لل رأ  لًأ     إٗل ،لل(90)زأ 

لزأأقله٠أألل ټأأ لل جأأ ڄلة أأُا ل ٿبأأ لة أأّىلمل  رأأ  لًأأ  ل أأر لنأأسليوأأْن

ٓلملةج ٘أأأهلٯدأأأأرلام  أأأه ،لملوأأأأّةل  لَڄلل(91)ةٗأأأخټو هل أأأ هت ة لملجټأأأأُا

ْةإٯدأأأأرل أأأأا لل نمأأأأ لاأأأأُڄلٯدأأأأرل ْجځوأأأأهل وأأأأٽلَ پل ٿبأأأأ لةك ٨أأأأدلة أأأأّىلة

ل،لٷٸأأأنل
ظ
ْل رأأأ  لًأأ  ل   خنجأأأهللځأأتلڀأأأ  لج  ب أأ  ٓة  رأأ  لًأأ  ل،ل ځأأأ لٻأأ

ٓل،ل ٓل رأأ  لًأأ  لةنأأهلٷټأأُلزټأأتل ٿبأأ لٿمأأ لة له  جأأهلٗأأخڂن ل ٨ٌأأ ن٬أأ

ْةلة ر أأأأأُللملة ل أأأأأ لةك ځمأأأأأتلة لاتأأأأأ پل نٻٰأأأأأهلنأأأأأسل ٓل مٴأأأأأ َ  أأأأأّةلٷځأأأأأ

ْٗأ  تل ٿبأ لٻأ ڄلٷي أل(92)ة و ٦لةلٴنلس  ل:ل"ل،لملٻُلٿخبل رأ  لًأ  ل

ْلمللأأأسلة أأأ ٰقل،لٷخ  وأأألل ٓٳوأأأتلةك ٠أأأن للة أأأّا ل ملٳ أأأنلٟأأأُ ل 
ظ
ملٷټأأأ 

ٓٷ ٰأتل ت مأٻج  خځقلةك ُ  ثلة ٨ني تلة ا ل لر ُ ت  ل  ٘أ  تلة 

ٓنلمٯأأُةلل أأ ك ځقلة أأّىلإ ٓة لةكجم أألل.لٗأأ ُى:ل ټأأُلٟأأ اأأ ىل  ځأأ

ىل  ٸ أا لٯأ لوأّةلة ن٣أٱل ٰدأسلداټثا ل ٘ٸڃلَ أنل أّةلٷأئن  ل نأ

ٓ لةلټأُٖلنأأسلنټأ ِلنٸ أا ل،لملةٯ أأ لإجمځأ ل أ ل    ٰاأ لململيةأنل ل أ

ٓلملة ل  أّةل أ ل،لٯأُةةنلا٨٨ٌأن ل ټخدأسل  ځتلمل جُله  حنلنسل٨ً

ٓةل  ٓپلٟأنعل ُا أتل ٜأرُل،لٷجمځ ل  لة وټ للنسلةٿ ْٓثلة خوأ ټأ

٣ٓأأأ ل ٧أأأنٶل ڀأأأنل ٓيىلةلټأأأُٖل ل أأأ  لة  ،لزأأأقلل(ٯ  أأأهلة ٘أأأ  )  ٤أأأ

أنٶل  ٓةٺلمٗل ٓيىل ج هلةلرلة ٰ ٓٶله أ ل٣أ أ ْلٯخوأتلة   أٹلٛم مل

ٓٻأُلل(ٯ  أهلة ٘أ  )  لة أنل٧  أبللم   لٯدس ٓا لله أ ل  ،لزأقلٿأ

ٓلةلُاأأُلل(ٯ  أأهلة ٘أأ  )م أأ  لةك ٘أأر ل ،لمل ٰأأُلة أأُٯ لل ځأأقل أأ  ٰم

ِوأأأبلةلأأأرل ځأأأتل،لوأأأّةلوأأأنل٧  أأأ لةلخنة٣أأأٱل ٗأأأنٶل ځځأأأقلملة وټأأأ للل

ٓي ل  ٸ٤أأأأأأألل،لإمل نأأأأأأڃل ِةلمل٣أأأأأأٰخ  ل٣أأأأأأم لٷمأأأأأأأتلةكج هأأأأأأُا لة  أأأأأأ ٿ

لٷأأأأ
ظ
ٕة  أأأأ  ْ يأأأأا لٯدأأأأرلاأأأأُلدملحٰأأأُلٻخدأأأأسلإ  ٓل ټ٨أأأأٱل ٓةل،لمل٣أأأأٰهللى   نځأأأأ

ٓيأأُمل ل ٓي ل مأأ لا أأ ْ أأىل٧نيأألل ڂأأنلاڂأأن لِ أأڃلٯبأأ ةل ًو ْ ٖل ٯدأأرل

،ل ٓٶلٻوأأأأأللة لمل  أأأأأڃلٗأأأأأنلظ ْةپلٻأأأأأُلٯ نأأأأأذلِ أأأأأڃل ٗأأأأأ ڂن للأأأأأسلة ٜأأأأأ

َٓل لنأأأأسل٧أأأأ
ظ
ةلنٜأأأأٽلة أأأأّىلاُٯمأأأأهلةكج هأأأأُمل ل  ٰمخأأأأڃلملڀأأأأ ننةلٗأأأأبو 

ٓل) ر  لً  (ل  لًُ خڃل"  .(ل93)لوّةلةلث  

:ل"لًأأأ  لل ټن أأأهَٓلٯدأأأرل رأأأ  لًأأأ  لٷأأأ أأأ لجأأأ ڄلة أأأُا ل ٿبأأأ ل لللللللل

ًأأأأ ڄل لةٯ  أأأأڃل أأأأ ل ٕيأأأإٔ(ل أأأأٱلة٧ أأأأبلجو أأأأتل مَل   وأأأأ  ل)ملة أأأأُىلة ٰ

 ْ ٓٺل) نځأأأأأٙ(ل لةنأأأأأنلنأأأأأسلملٻأأأأأذل ثأأأأأا ل ْٗأأأأأ  ا ل،لمل نأأأأأ ل ٧أأأأأ
ظ
يأأأأأا لاجأأأأأ 

ٟأأأأمتلج أأأأڃل ةٯخ  أأأأذلةل أأأأُلملة ٬ٰمأأأأتلنأأأأسلَ بأأأأ ل ٸ٤أأأأ ڃل،لملهأأأأسلٯ 

ڃلإلسل خٰ  لٯ لمليبڃلمة ُمل تلة ا للٛ ُت  ل،لملٻُلٗمٰذل م  

ْٗن ل  ڃل ْٗ ذلج  ٓٗأ  تلة ٜأٸر تلب  ټ ملإ خ  نڃل،لٷد ڃلق أّهلة 

ٕةڄل لم إِليلا
ظ
ة  خٰ ٢لنسلِو  لٷ م لاخٰ ٽل ټ٤يخڃل،لمل  لْٰٛن

 مل ه ٗي٘أأ
ظ
ٓٻ أأٽليجٌأأخل لل  جمدأأسلٯدأأسل  لجأأدحنل نأأذل خټأأن للٻ  أأ لة 

ٓل  لجوټ ل نذل ٯدرلًُ ا ل،ل ّ ڃل  لمٷ٤للنسلة نٻذلةك  ٣

ٓل پلةك  ٟأأأأأأتل،ل  ڂ نأأأأأأڃلملجأأأأأأأُا ْةلامځ أأأأأأأڃلمل  أأأأأأأْن مل إِةلَٯأأأأأأأذلة ٤أأأأأأأ

لٷي أأأأأأأأ ل،لزأأأأأأأأقلٗأأأأأأأأدِوبلةلأأأأأأأأرللةلجأأأأأأأأسل
ظ
ٓةله أأأأأأأأ لٗأأأأأأأأدٻ قلٻ أأأأأأأأ   ةلأأأأأأأأرلةٿأأأأأأأأ

ملل،ل ْٶلج أأڃلةل ٨ټأأتلامځ أأڃلة لج خوأأٽل أأنل أأ لمل ٳنة  أأْن ٯدأأرل ٜأأ 

ٕيأأأأتل ټ  أأأأ ل ٿ أأأأ لإيل٧ وخأأأأڃل ٜأأأأدل أأأأر ل يعلإحٰ ٰأأأأ ٢لٻأأأأُلان  لم خ

ٓةو أأأتل،لةنأأأڃلة أأأنلوأأأّهلة ٰ ٻأأأتلةمل    أأأهل،ل ځأأأ لي  أأأ ڄل ل ټأأأُلملة ځ

ٕٯأأأأأأأأ  لمل  ْٳأأأأأأأأقلم خٰأأأأأأأأ ٢لملمن ْل ٓٶلٳرأأأأأأأأ لٗأأأأأأأأخو٬ ل  يٯخوأأأأأأأأ  ة خ٠أأأأأأأأ

ْل أأأ لٻو أأأڃل،ل   أأأهت  ملةٿأأأ ل أأأڃلةةل  ٗأأأبلة أأأّىل أأأُ
ظ
ٓلل  لملةن٬أأأ

ظ
ٯ٬ مأأأ 

ٔ ذلٿم لٿ أذلةن َاأڃلملة أُىل،لمل ة  ڃل ٰر لة ٰ ٧ٸتلملمه٘  ل ي

ٕل.لةٯخبأأ لة ل أأ لةك ځمأأتلمل أ لةل  ٗأأبلجدج أألل ټ لنأأ ل ٕيأ ٻأأُلمل ،لة ٰ

(c) www.nidaulhind.com
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ْلة ٰخوأأ ثلةلټُٗأأتلملٯ  أأڃلة لجمثأأا ل منةٟأأ تل   نأأذل نأأڃلٗأأتنمل

ل  د٘أأأأأ قلةلو أأأأأٵلة أأأأأّىل،لمل لْةَةلڀ   أأأأأتئٷٰأأأأأللِ أأأأأڃل أأأأأ
ظ
  ٰأأأأأ لش ٠أأأأأ 

ل  لجخبأأأ ٮل أأأهلإلأأأرلة ٰخوأأأ ثل
ظ
ل خٰرأأأُة ٓو ُلمليوأأأْن ٓٿخأأهل   أأأڃلنأأأسلٗأأأ ج

 .ل(94)ةلټُٖ"

ْةلً  نأأتل ملل أملو  لللللل ًر ل أ لا ٸأنلٯأ ل رأ  ل اأتل أ َ ڃل أ لةلأْؤ

ٓ لٯأأأ ل ل أأأّ ڃلإلأأرل نأأأهل أأأقلاٌأأأ
ظ
أأأدوُةَل أأأ ك ځقل،ل ٜأأأر ة  و مل أأتلٗم

أأ اتلة اأأ لٯرأأأُثلإ  أأهل ٰأأُل ل،هټأأنٺلة ٟن   أأأ للةٯأأأخ لل ٿبأأ لة ٰأأٚٓ

ْه خأهللځأتلٷټأُلةٳخ  أهٷ ر  لًأ  ل  أُةٷٱل ٰأ٥لمٷٴأ  لل أقلاأخقل

ٓةثلٯأأأأ  لص ٠أأأأ تة ٤أأأأٴ  تلة   ل،لمللنټأأأأللجثم نأأأأأهل1561نأأأأسلڀأأأأأنج

ٷأ لنأسل ټبأ ةلة ٜأ ٍله٘أ  لة أُا لةل خأ ننل  ُٰل ټخ هلةلرلَ بأ لمَل

ْٷ جأأأأأهليهټأأأأأأ لةلأأأأأرل ٜأأأأأأرُلةلټُٗأأأأأت أأأأأأيخهلل،لزأأأأأقللنټأأأأأألل ل ٟن
ظ
ةٗأأأأأأد  َة

ٓع ٷأأأأأ ل أأأأأ  ټ ٣ٓأأأأأ ل)ٯ  أأأأأهلة ٘أأأأأ  ل(لمَل ٓٻأأأأأُلم أأأأأ  لة  ٓٶلل أأأأأ ل  ملٯأأأأأ

) ومُلٛأأأأأأأأر ُلٛأأأأأأأأُ(ل،لملةلأأأأأأأأرلة  أأأأأأأأن لجنجأأأأأأأأُل نة أأأأأأأأتلنأأأأأأأأسلن أأأأأأأأَن ب لأ أأأأأأأأ

ٔه(لملحٰ أأأأ  ملة ٿم لَ  لةك ُاثأأأأتل  ٗأأأأقل)جأأأأْن
ظ
ل نة أأأأتلة ت ٿمأأأأ  لجٌ  أأأأُة

ٓىل ور  لً     .ل(95)ّٿ

ةللوأأأأأأأّهلة ب  اأأأأأأأتل ورأأأأأأأ  لًأأأأأأأ  للللللل أأأأأأأو علة ڂ   أأأأأأأتلمْل  أأأأأأأقلجځأأأأأأأ لٗم

ْٗأأأأأ تلنأأأأأسلة أأأأأو ٦ل خٰ ټأأأأأتل منٻأأأأأٹل ٰأأأأأر ل٣أأأأأُلة ص ٠أأأأأ   ثلة ٸ 

ٓىل أ ٓةٶلًم َٓلٷٰأللم٧أ و علجخمثلل أ ةلٴنلسل،ل للڀ نذلج ڃلٗم

ًأأأأ  لٷمثأأأأأللوأأأأأّهل ٕيأأأأتل ورأأأأأ  ل ٓٿ نأأأأسلة أأأأأو ٦لةلٴأأأأنلسل٣أأأأأُلة  نٯأأأأأتلةل

ة ٘  ٗأأأتلٻأأأُلجأأأ   لٷټأأأ٩لنأأأسلهأأأ ڄلنٸأأأّثل أأأ لٻوأأأللهأأأ ٿقل ُاأأأهل

ٓيتلةل٨ ناأأأأأأأتلملةك  ځأأأأأأأتلة ٘  ٗأأأأأأأ تل، ْةلة ٰ٘أأأأأأأځ ملة اأأأأأأأ لڀ نأأأأأأأذللةلرأأأأأأأ 

ٓلنسل ر    ،ل(96)ً  للجخنٷ

ٓىلٯأُ لل أ أو علًم ْضأا مل أ لٗم ٓةببل  أو للةلةٯٸأأ لل  ،ل أ لة ٤أأ

لٯدرلجټ قٿم ل ٣ٓذل   لظ ٓةببلة ا لٷ ٔي َةلة ٤  َثلةلرل ر  للمل  ل

ٓةل ةب ٓلنسلجٰلل ر  لً  لمَل لآً
ظ
ج   نلةلو٘نا تل،لمل ٟووذلٗبو 

ملةل   ٴب  ٣ٓتلينخټ َةثلة  و للة ّا لٰٛ ٓا هلٯ  .(97) ټ

ٓةٮلٿورأأأأأأأأ ل أأأأأأأأر لَىلً أأأأأأأأنل  للللللل  ٠أأأأأأأأبلة نٿ أأأأأأأأللةل٨ أأأأأأأأٽلةلأأأأأأأأرلٟأأأأأأأأ

   أأللٟأأٸنٶلة  أأو للنأأسلة أأو ٦لةلٴأأنلسلٷوأأُ لة ُٰاأأُل أأب قلمٰمأألل

لر خ أأأأأأأأ و ًُ أأأأأأأأتلل٠أأأأأأأأ ك رقلةك  ٟأأأأأأأأتل ل،ِ أأأأأأأأڃلةل ٠أأأأأأأأبلةلرأأأأأأأأقل

يأأأأأأأتل ٻأأأأأأأنىلمل ةلخ  ٷ٘أأأأأأأر لمل أأأأأأ ل وأأأأأأأقل،لةلٴن  أأأأأأأتل ٠أأأأأأ ك لم ب ة٧ْن

ْٯتل ٓةٶلةلخ٠أأأأ  لخجلملڀ نأأأأذ،لل رأأأأ  لةنٴأأأأ ڀأأأأ  لم٧أأأأ ٿورأأأأ لمخأأأأٱل  ٸأأأأِن

و لنسلنٜدةل ٿبأ ل،لٷ  وأ لملنأ ڄلا  مل خأهلځ٘أبذلزټُمْل خأ لسلج أ   لنٸِن

ٕلٯ   أأأأأأتل،ل  ٓةٿأأأأأأ ٓٳأأأأأأبلنأأأأأأسلڀ نأأأأأأذلل رأأأأأأ  لةنٴأأأأأأ لمل جو ٯرأأأأأأ ل    لاڂأأأأأأن لج

ٓةٶلةلخ  ٷ٘أأأأتلَوأأأأقلًأأأ  ل،ل  ب أأأ ل ةل ٠أأأبل أأأ له٠أأأأتل مل أأأأ لم٧أأأ

ٓىل أأ ل رأأقلنأأأسل(98)ٛأأأمٙلة أأُا لةجځأأأتلًأأ  ًم ،لملة أأأّىلڀأأ  ل أأأهلَمْل

 .(99)ٗټن٦ل ر  لً  

ٓةَهل،لٷأأأ ىلمل ځأأأ لللللللل ٓٷر ل أأأقلا أأألل أأأ ِ أأأڃلدٯ٨ ل ٿبأأأ ل أأأ لة ٨أأأ

ْلةلأأأأأأأرلةل ٠أأأأأأأبل  صأأأأأأأ ١لٗأأأأأأأ  ل خ٠ٰأأأأأأأبلمل  أأأأأأأ و٥ل  ٜأأأأأأأ ٰتل أأأأأأأ َ

٘أأأأ ٹل ٻمٰرأأأأقلمل  ،لزأأأأقلجأأأأنلرلل(100)) ٌأأأأُمل ل  أأأأڃ(ٷأأأأي قلوأأأأنلٯمأأأأللة 

ٓعل رمأأأأأ ان لإِلڀأأأأأ  لل(101)ةل ٠أأأأأبل أأأأأ ٰقلًأأأأأ   ٓةٷأأأأأٽل ټأأأأأ ،لملوأأأأأنل 

لٯدرلڀ  أل
ظ
،لملڀأ  ل ٿبأ لم٘أم هلًأ  ل   أ ل،للٿمأ لڀأ  لم٘أ  لله ٿم 

 .ل(102)ً   ر  ل

ًأأن لةلأأللللللل ةل أأ لٗأأټن٦ل رأأ  لًأأ  لةلأأرل ُةاأأتلملڀ  أأتلُمٰأأُلةلْؤ

ل1562-1561  ٰقلً  ) أللٷي أ لنٸأِن ملةلة اأ لمٟل ٓه تلة أّ  (ل،ل 

ٓ ٰأأأأأذلل رأأأأأ  لةنٴأأأأأ ل، هاأأأأأ لةج أأأأأ لٯأأأأأُثللنٸ٘أأأأأر لة نٿ أأأأأللٗم يأأأأأا لملج

ٓهل رأأأ  ل يأأأ ْلة ٘أأأ ٨  ل٣أأأُلمٔل ْلٟأأأُ لنأأأسلإمٴأأأ  ٯ  أأأهلملٻأأأُلڀأأأ  ل رأأأ لَمْل

ٓعلإلأأأرلٻ أأأبلملڀأأأ  لًأأأ  ل،ل ڀأأألل ب مأأأ لم٘أأأمرل  ڂأأأن لة صأأأ ١لألاٻأأأ

ٓعلإلأأأأأأأأأرلة ٘أأأأأأأأأ ٨  ل ٿبأأأأأأأأأ ل أأأأأأأأأ ل  أأأأأأأأأهل ة ٘أأأأأأأأأ ٨  ل ٿبأأأأأأأأأ ل،لملڀ نأأأأأأأأأذل ٻأأأأأأأأأ

أأأأأأأأبل(ل103)ةك ټ ټ أأأأأأأأتلهم أأأأأأأأُةل أأأأأأأأ ځق  ٠ك
 
،لٷدًأأأأأأأأّثلوأأأأأأأأّهلة ٘أأأأأأأأ ُةلج

ٷٰأأأأذل أأأأ ل ټأأأأ  ل ٓةٷأأأأٽلة ُمل أأأأتلٯدأأأأرلملٷأأأأٽلونةوأأأأ ل،لمْل  جو ٯرأأأأ لنأأأأسل 

ت  لٯ  أهل،لدٿةة ب  ل َوقلً  لٷم ل و ل  ل ٜٹل ٿب ل ُىل٨ًْن

ْل،لملٻأأأأأُللٷدًأأأأأّ ٓٷ ت  ل ٰأأأأأر لة  ټ٬أأأأأتلملةك أأأأأّ ٓةٻأأأأأبلٗأأأأأ نٿر لملج٠أأأأأ ا

ل ُىلجأدزر ل رأ  ل ًن لٻُل   ٴنةلڀللةلو  ٴتل ٠ٌٞن اڂن لةلْؤ

ْةثل       أتلٯ أه ٓة ُ  للٯٸأنل أ، (ل104)ةنٴ لنسله أ ةل ٿبأ لملةجٌأ ِلة ټأ

ٓٳقل أأأأأأأأ ل ٓة أأأأأأأأهل أأأأأأأأهلٯدأأأأأأأأرلة أأأأأأأأ ة ٘أأأأأأأأ ٨  ل ٿبأأأأأأأأ لٯأأأأأأأأ ل رأأأأأأأأ  لًأأأأأأأأ  لملإٿ

ْةلٯټ  أأهل،لمل  مل ْو لٯدأأرل٣أأ ٓة ٣ْأت  لملإٟأأ ٓل أأ لٷٰ أأهل ٰ  أأ ة أأُ  للًر

ٓل ٣ٓأأأأأ ٮلملة أأأأأ ل رأأأأأ  ل نٴأأأأأ ،لٷټأأأأأُل  أأأأأ  ٿبأأأأأ ل أأأأأدَوقلًأأأأأ  ل ً أأأأأهلنأأأأأسلة 

ٓجر لهاأأأ ل ٓ لة ټ ٰأأأتلإلأأأرلألا٢ْل أأأ ة ٘أأأ ٨  ل ٿبأأأ ل أأأد لا ټأأأ ل أأأ ل أأأ

٣ٓأٰخهل،لملوأّةل أأ لألاَ أتلة ُةه٤أتلٯدأأرل ٓل  ٻخأللٳرأ لآ أهل مٜأأ ٯ

ٿمأأ لهأأسلة اأأ لڀ نأأذلح٘أأرك ل ٿبأأ ل،للة أأُٯنىلة اأأ لجټأأنڄل  ل رأأ  ل نٴأأ 

ٷڂنلجڂن لِةثلجدزر لٯدرل ٿب ل ٱلٻخللة ب  ل َوقلً  ل،لجملةج  ل ق

(c) www.nidaulhind.com
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ل ٰأأأأُل أأأأُةلٻ   أأأأأت
ظ
ٓ ل(ل105)مل أأأأ ل وئأأأأذل  لك ټأأأأأذل أأأأهلٿمأأأأأُة ،ل نأأأأهلج أأأأأ

ٓار ل ٿبأ ل ٘أببلهټأُهلٯ  أه لملٻخللةجځهلً  لة أّىلڀأ  ل أ لةلټأ

ٓٷ ثلمل ،ل ل ٿبأأأأ ل أأأأُ لاخأأأأنجٙل أأأأ لج٠أأأأ ٓل  لم ب ة٧أأأأْن أأأأ ة ٘أأأأببلًم

ٰأأأأُلةٗأأأأخونةِل َوأأأأقلٯ ٗأأأأ م ل  دأأأأرل ٬ٰأأأأقلٳ أأأأ بقل َوأأأأقلً ٸأأأأتل،لي

٤أ ٮل ٰأ٥لةل أ ٧ٽل ْٗ هل ٿب لإًل ٓعلة ا لٳ مر ل ُٰل  ل  نأسلةك 

ٓٗأأأألل ب أأأأ لٗأأأأنىلة ټ  أأأأللإلأأأأرلةٻ أأأأ قل ٓةل،لملٻ   أأأأهلة أأأأ  نةل،لمل أأأأقلا ٿأأأأ

يٱلألا نةڄلٯدرل جو ٯأهل سأ  لل رناأُل أ لٯأَُوقلملهأ  قل أهل،ل  خٔن

ْلةل أأڃلملة  ٠أأيبلٷ٤أأ لٯأأ ل أأٰ  ٓةاأأ ثلة ٘أأ ٨ ن تلمٛل ةهخٸ ٫أأهل   

ٓلةٿبأأأأأأ لٯدأأأأأأرل(ل106)ألا أأأأأنةڄألاٿبأأأأأ ل أأأأأأ ل ٘أأأأأخټ ،لمل ٰأأأأأأُل رأأأأأأ  لًأأأأأ  ل أأأأأأقلم

ٕڄل أ ٰقلًأ  لملٯأر لٛأمٙلة أُا ل ومأُلةجځأهلش ١ل ٰر لٷ ٰأ

ل،لملوأّةلاأُڄلةلً  ل،لة أّىلڀأ  ل أ ل
ظ
ٓار ل نة أُهل،لملڀأ  لٛأ ٰ   ټأ

 .(107)ٯدرلزټتل ٿب ل ټ َةلملٯ م للة ٜ ٰت

ٓلِ أأأأڃلللللللل ٕيأأأأتلجأأأأنلرل ٿبأأأأ لٛأأأأؤمل لَمل خأأأأهلٯدأأأأرلةزأأأأ ٓٿ  ٜأأأأڂللةٿ أأأأ ل 

 
ظ
َٓةثلنأأأأأأسل  أأأأأأ ٧ٽللة ٘أأأأأأ ٨ ثل  أأأأأأُهل،لملٻأأأأأأُلج  ٰأأأأأأ  ملةجأأأأأأهلٯأأأأأأُةلجمأأأأأأ

ٓٺل أأأأأأأأ لة ر أأأأأأأأُل يأأأأأأأأتلجوخأأأأأأأأ  ل ملو أأأأأأأأ لل، خٸأأأأأأأأ ْپل ٿبأأأأأأأأ لة لم ب ة٧ْن َ

ْت  ل ُٰلة ٠أٰنا ثلة اأ لملةجررأ  ل(ل109)ش ٠ تل ثلل ر  لً  لإلَة

ٓةثل ٤ًأأأأٱل ٿبأأأأ لڀأأأألل أأأأ لجأأأأ  ٰأأأأُلة ل،ل ةجونج نأأأأ ل،لملٿ أأأأ ل،لمْل اوْن

ْٗأأأأأأأأأللة ي أأأأأأأأأ لة 1572-1568ًأأأأأأأأأ ڄلةلأأأأأأأأأُةل) ټ بأأأأأأأأأُلٯوأأأأأأأأأُل (ل،لة اأأأأأأأأأ لة

ٓه قلًأأأأأأأ  ل أأأأأأأ ل رأأأأأأ  لًأأأأأأأ  ل ٓٷټأأأأأأأتلة أأأأأأ ْار ل  نٌوأأأأأأتل أأأأأأأ ل ٿ أأأأأأأ لةلوأأأأأأأ 

لل،لٷأأأ ْٖل8000هأأأنةلسل  لجيٜأأأهلا٤أأأقل،لملڀأأأشأأأج ٯتلل مل ٰأأأُلٻخأأأ ڄ 

ٓةثل ٓجهلٯدأأأأأأأأأأأأرلٿ أأأأأأأأأأأأ ٗأأأأأأأأأأأأخ٨ ٮلة لاٸأأأأأأأأأأأأ٢ٓلٗأأأأأأأأأأأأ ٨ لٯأأأأأأأأأأأأ  ٧نيأأأأأأأأأأأألل،لة

،لملڀ  ل(لً  لً ن  )مڂ ٷدةل هلن ڄل ټبلٿ،لمل ل(110)(1575وأ/969)

ٓه قلنأأسل  ٧أأهل،لل ٿبأأ لٻأأُ ْٯ اأأتلٯوأأُلة أأ ٓلة أأّىلٻأأُجأأنلرل اأأُڄللم أأ

ْجځوأأهل وأأٽل رأأ  لًأأ  ل،ل ٰرأأُلٷٯدأأرلنأأُ ل ٿبأأ لج أأ هلةك ٨أأدلة أأّىلة

ْپل،ل ٓوأأأ ل ة  أأأهلٻ أأأ َةلٯأأأُةل ٰأأأ  ٸأأأخىلڀأأألل أأأ لةل خأأأ  لن أأأ لٯدأأأرلةز

٘أأأخ  لٯأأأ  ل ٓه قل 1575ملة ٘أأأ ُلملا ًن ْٗأأألل ٿبأأأ لٯوأأأُلة أأأ ،لٿمأأأ لة

ٓلٯ ٟأأأأأأأأأمتل ة  ٬أأأأأأأأأ  لٛأأأأأأأأأ و تلةلم ځأأأأأأأأتل أأأأأأأأ لةجأأأأأأأأأللٷأأأأأأأأخىلةهمأأأأأأأأأُلنځأأأأأأأأ

ة أأأأأأأأُٿ لة اأأأأأأأأ لڀ نأأأأأأأأذلجوأأأأأأأأذلهځأأأأأأأأقلاٸأأأأأأأأنل،ل(ل111) (1595وأأأأأأأأأ/ل1011)

ْلٛأ هل أ ل لة أ لةًي أ لق أ َ أ تلٯدأرلٯأٚٓ ة ٘ ُةل)ج نأُل   أ (لة ٟن

ْپلها لٯ  ل ٓثلج ڃلةلٰ  ٓةو قل،لملٻُلٗخم  .(112) 1600ة 

لللللللل وځّةلةٟووذلَمل تل ٿب ل دٰ٘تلمْج للة خُثل  لهأُمَل

ٓعل ٕنأهلنأأسلة ٴأ ةللڀ  أللملٳ ٓٻ تلةلأرل أأ لمْل مل أ لجوأأ ڄل،لة و ٴأ ڄلة ٜأ

ٓيأأُةلنأأسلةكج أأنعلة رم ٓلج ْٳأأقلة لٷخنهأأ ثل،ل اأأ لنأأسلة ٜأأم ڄلةلأأرلج أأ

 ٿبأأ ل أأقلجنخبأأ لنأأسلج أأنعلة ر أأُل،ل ځأأ لةٟأأووذلَمل أأتلةلٴن  أأتلنأأسل

ْ  ٻأأأنىلمل  ٯرأأأُهل ٓة  ٿ أأأ لةٗأأأخټ
ظ
ٓجأأأٱلل،1605هاأأأ لملٷ جأأأهلٯأأأ  للة ملوأأأّةلا

لآڄل ر  لً  لة ځور لنسلجثب ذل يأتلةلٴن  أتل ةلرلَمْل ْڀ  لم ب ة٧ْن

 .لنسلة ر ُ

 اي وامش

ٓةلل،لج أأُلَمل ل،لج أأ  ىل،للٟم٠أأ   (1) ٓلم أأ ٔلًأأ  ل،ل أأدز ة ُمل أأتلٛأأ هلنأأنة

ْلڀ ن ُل،لڀ ځخه،ل َْ ٓه قل،لة  .543وأ.ٚل،ل1890ٞٯوُلة 

ْٻقل) (2) ةل ر  لً  ل.ل1 ل ٽل  (لْٟن

لةلأأأأأرل أأأأأ َلة ٜأأأأأ  لة اأأأأأ لجأأأأأ لثل أأأأأ ل (3)
ظ
أأأأأقلن٘أأأأأوت ٓٷأأأأأذلق أأأأأّةلٗم ٛأأأأأ   نل:لٯ 

ٓلةل أأأأ ٧ٽلة ٜأأأأم   تل أأأأو َل أأأأ ب ل،لمٗل ٧ٓأأأأٖن ٓةٶله أأأأبل،لملةَنأأأأهل،لمل٧ ة٧أأأأ

ٓلة ٠أأٸنىلنأأسل ْوٗأأ وو لة ن٫أأ بٹلة ځورأأ ةلنأأسلة ٠ٰأأ ة ٜأأ  ل،لملٻأأُلجټ أأُل

ٕٯ  تله٘ر ل أڃلٛأ   نل) وأأل920ٯرُلة ٜ هلةٗم ٯ للمملڄل،لملڀ نذل 

ٕيأأأأأأأأُلا1514/ مللجأأأأأأأأنة ر ،لة ٜأأأأأأأأ هلٯوأأأأأأأأ ٖل (لل.ل  م ٓل:لٗأأأأأأأأ  لً٘أأأأأأأأ  ٬أأأأأأأأ

ٓة ل) أأأأأأ ه تلة ُةً  أأأأأأتلنأأأأأأسلةاأأأأأأ ْٗأأأأأأ  تل1629-1571ملة ٘  ٗأأأأأأتلٟم  (ل،ل

ْٛأأأأُل،لج  ٰأأأأتل ٴأأأأُةَل،ل ةل(ل،لڀ  أأأأتلة ت   أأأتل  أأأأ ل   ج٘أأأخر ل)ٳرأأأأ ل نٜأأأأْن

 .17 ل،ل2012ٞ

ٓهلٻني  أأأنل (4) (:لٻو  أأأتل أأأ للة ټأأأ أأأَن ملٶلٗم هځمأأأذلنأأأسل ة ت ٿمأأأ   ملل)ةك أأأ

ٓٺل ْا  أأأ  ،للألان ٣أأأنڄ ٛأأأ ٕةلل أأأ ل ة ټٸټأأأ ٖ،ل ِ ٓة مل ٰأأأ٥لألاجأأأ  إاأأأ

ٓةٺ ٓهلٻني  أنلإلأرلل .1469-1380ًأ ڄلمٯأنة للملة ٰأ ٓةپانخ أ لة ټأ  ألاجأ

ْوقلٿمأأأأ لڀأأأأ ننةلح٘أأأأمنةل  ٗأأأأقله أأأأنةج قل ملٶلٛأأأأٰ  ةلټأأأأُٖل،لملڀأأأأ  لةك أأأأ

ٔٯمأ   قل .اخٌّملنأهل  خمأ بقل ا٤أ  ٓل ٓةل ومأُل)  أ لةٛأر  1390-1380ٻأ

لٯدأأرل  ٨ټأأتلج أأنعل)
ظ
ٓٺلألان ٣أأنڄ ة أأّىلةٟأأوىله ٿمأأ  ،لٿمأأ لةهخأألللٛأأ

ٓعل ٓة    ٧ٽلٳ ٓةلم  ملجب إ إا ٓلِ أڃلةح٘أٰذلٗأ ٨ يأتل،لٯدأرلةزأ  ب ة٧ْن

ْٗأأ تل،ل ځأأ ل نٷأأ ةلةمٔل له٘أأ لڀأأ  ل مٺلملي  أأنلةلأأرلَةًأأللمْةضأأا لة ٸ 

ٓل ٕيأُلا ٬أأ ٯدأرلمٺلملي  أأنةلة لانةجرأنةلة ت ُاأأُلةلخ أ  نل  ٠أأٸنير ل.ل  م

أأأأأأ٨ ل لة ټُامأأأأأأتلملة ٗن ٓة لنأأأأأأسلة ٠ٰأأأأأأْن لإاأأأأأأ ٔيأأأأأأ  ل،لة ٸأأأأأأٖٓ :لون أأأأأأ لڀ جْن

ْلجأأأأأأأأُةملڄل،ل رأأأأأأأأ ملثل ٓجمأأأأأأأأتللةهمأأأأأأأأُله٘أأأأأأأأ لةلٰ  أأأأأأأأ ل،لَة ملةك ُاثأأأأأأأأتل،لج

أأأأأأأ٨ ل،لل150 ل،ل2014ٞ، ْيٍلة تأأأأأأأ پلنأأأأأأأسلةٗأأأأأأأ  لة ٗن ْجن أأأأأأأُل،لجأأأأأأأ  ؛لمل.ل  

ٓيتلة ٰ  أأأأأأتل ځخأأأأأأ عل،ل ٓجمأأأأأأتلةهمأأأأأأُلة ٘أأأأأأٰ ُلٗأأأأأأ  م  ل،لة ر مأأأأأأتلةل٠أأأأأأ ج

ٓيتأأأأأسل،لم رأأأأأ لة ځورأأأأأ ل رأأأأأ  لًأأأأأ  لل188،لٞل1996 ؛ل ومأأأأأُلٗأأأأأٰ ُلة ٨

أأأأقل،لة ٰأأأأَُ -243 ل،ل2009ٞ،ون  أأأأُةل،لل80-79ً نأأأأ  ل،ل   أأأأتلةلٗن

ٓلة أُا لةك ل244 ْيٍلة ر أُل؛لٯوأُلة تأسل أ لٷٌأ ٘أ  ل،عٯأ  ل مأ لنأسلجأ 

ٓل،ل رأأأأ ملثل،4 أأأأ لألاٯأأأأ  ل،  ٕ ل  ٨و ٯأأأأتلملة نٜأأأأ ْل أأأأ لهأأأأ  ل،ل1999،لَة

(c) www.nidaulhind.com
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 مه  آل بي خ نود اي فو دو ةمل ايدهيت املنويفت ةمل اي  د

 1330-1103)

ٓةٷ أأأأأتلل321ٞ ْةٗأأأأأتلنأأأأأسلةكجٴ ٓيأأأأأ  ل،لة٧ أأأأأٙلة ٜأأأأأ ٰتلَ ْٗأأأأأنڄلجٰٸ ؛ل

ٕل ٓٿأأ أأ ٹلٯدأأسل،لةل ٓةجٰأأتلن٠أأر لة ځٰ أأ لمٗل ٓجمأأتلمل  ة ُان أأتل  دٜأأ ٱل،لج

 .263-261،ل2013ٞألاڀ َا  ل   و رل،

ْا    ل:لاټٱلوأ (5) لاوأُهل أ لةِ ٓ أنل أو َلٷأ ْٖ ّةلمٻ أ قلنأسلة ٜأم ڄلة ٴ

ٓعل  أأأ ٧ٽل ملي ل،لمل أأأ لة ٴأأأ ٓلٻأأأ ٓٺل وأأأ ٓج٘أأأخ  ل،لمل أأأ لة ٜأأأ ة ٜأأأم ڄلٿ

ٕل ٓٺلمن ٣أأأنڄل،لمل أأأ لةكج أأأنعلاوأأأُهلةٻ أأأ قلٿأأأ   لملةوأأأقل ُنأأأهلجب اأأأ ٛأأأ

ٓلة ي أأأأ لة ُٰاأأأأُل أأأأ لة ټو بأأأألل ٓة أأأأ ٲل،لٿمأأأأ لوأأأأ ج َْ  أأأألللملننجأأأأنة ل،لملٻ ملة

يأأأتل ل أأأُملڄلة ت ٿم ن أأتلًأأأ ڄلةك ټوأأتلة خ مْن
ظ
ٕة ٓٿأأأ ْا  أأ  ل  ،لةِلڀ نأأأذلةِ

ٕيأأُل ٓهلٻني  أنل،لملمٺلٻني  أنل.ل  م ٯُاأُةلجنة أذلٯدأرلهځمرأ ل ب أأ ل:لة ټأ

أ   تلة ځبأ ىل،ل ْٶلٗم ٓةلةلٰأ  َىل،لَةبأ نىلة و  أْن ٓل:لڀ ٫قلةلٗن ا ٬

ٓة ل،لل1  أأأأأأ   تلة ځبأأأأأأ ىل،لت أأأأأأ ْٶلٗم ٕلةلٰأأأأأأ  ٓٿأأأأأأ -111 ل،ل1991ٞ،ل 

122. 

أأأ   (6) ٓعلومأأأُة ل:لحٰأأأُل أأأ ل ٻأأأُ لةلأأأُ لٗم ْٗأأأ تلجټأأأٱلٛأأأم ڄلٳأأأ   تلة ٸ 

أقلن٘أوتل ٓ نٜ هل،ل ٧ ٽلٯ ي أ لوأّةلٗم ٓٺل ُا تلٿ ملٖلمٛل ٔةج جو ڄل

ةلأأأأأأرلومأأأأأأّة ل أأأأأأ لٷ أأأأأأن لٗأأأأأأ  ل أأأأأأ لنأأأأأأننل،لملٷي أأأأأأ لة ُٰاأأأأأأُل أأأأأأ لةل٘أأأأأأ جُل

ٓل:لآ  أأأأهلة أأأأنل ٕيأأأأُلا ٬أأأأ أأأأ   تلة اأأأأ ل  يأأأأذل  أأأأّلٯرأأأأُلة ٘أأأأ جټتل.ل  م ٗم

 ٔ ٓلملة خن ْلةٗأ  تل  نٜأ نٯتلةلُ لٗم   تل،لَة ٓل،ل ٗن يأٱل،لٯمأ  لحج

 .181-180 لل،ل2003ٞ،ل

ٓةلٻني  نوأأأأأأ ل (7) ٓل  أأأأأأخ٬قلة ټأأأأأأ بقل،لحٜأأأأأأ ٱلٻأأأأأأ ٓةَىلملةٟأأأأأأٴ لٛأأأأأأ هل أأأأأأ  ٘أأأأأَٰن

ْةلةملڄل،لَةنٜأأأأأځُلةَ  أأأأأ ثلملٯ أأأأأن لةن٘أأأأأ ننل780-872) ل–وأأأأأأ.ٚ(ل،لٛأأأأأم 

 .72-49وأ.ٚل،ل1392َٞةنٜڂ هلةٟٸر  ل،ل

ير ل أأأ ل ومأأأُل رأأأ ة ل1469-1462ة أأأنلٗأأأٰ ُ) (8) ٓل  أأأنپلة خ مأأأْن  (ل،لةًأأأ

ٓٻ ُل،ل ٰأأأُل  لٛأأأ هل أأأ لج مْن  أأأڃل،لٗأأأ  أأأم ْىلمٗل ٓلٯدأأأرلڀأأألل أأأ ل ٌأأأ  ٨

ٕيمتل ٰوُلة  ٨ أٹل أ لة أٵل  أڃل،لجمرأنل ٰأُ لح٠ٰأوهلةلأّو  ل  ك ٽلة ر

ٕيمأأأأأأتل ،لإِلڀ نأأأأأأذلٯ ٻخأأأأأأهل   ٜأأأأأأ ٰتلٯ ٻأأأأأأتله٘أأأأأأ هل،ل ځ أأأأأأهلحٰأأأأأأ٢ٓل ر

ْل ْلڀأأأأ  مل له٘أأأأ لة ت ٿمأأأأ ننل،لة أأأأّىلٗأأأأ مهلةلأأأأرلاأأأأ  ل  أأأأُل مٔل
ظ
 ملٻٰخأأأأهل ٗأأأأر ة

ْزأأ هلة ٜأ ٯ ٓيلة أّىلٻخ أأهل،لملٻأأُل ٓه قلةكجأأ  ن.ل رأ ٔةل أأ لٛأأ و ٓلٯوأأُلة أأ

يأأ  ل ٓةٗأأ  لٯرأأُلج مْن ْلً ٓىل،لحٜأأ ٱلَ ٓل:لٯوأأُلةل  أأُلن ٟأأ ٕيأأُلا ٬أأ   م

 4-3وأ.ٚل،ل1378ٞ،لج علةملڄلل،ل

ٕلٛأأأأ هل (9) مليأأأأ ٓجمأأأأتل  ٓةٻنينن أأأأنلوأأأأ ملآٲلٻنيأأأأنلن نوأأأأ ل،لج جنٷ أأأأٽلن ٸ أأأأنةل،لٻ

ٕل،ل ٓيا ل،لجب ا  .87وأ.ٚل،ل1390ٞ 

ٓلملش ٠أأأ  ْن  ي٘أأأذلٯوأأأُلةل  أأأُل،ل ومأأأُل رأأأ  لًأأأ  لً نأأأ  لٛأأأ ٯ تلمل

ٓة أس،ل ٓو ڂأنل ٌأُمل لٻدأسلٷ ٓٿمأ  ل،لةن مأ لٷ ٓٔپلً أٽلج وأأ.ٚل1378 

ٓةَىلل55؛لجنٷ أٽلةن ٸ أنةل،ل يٜأأ ل،لٞل25-22،لٞ لٛأ هل أأ ؛ل ٘أَٰن

ٓل  خ٬قلٻ بقل،ل يٜ ل،لٞ  .11ملةٟٴ

ٓةل) (10)  (ل:لوأأنله٘أأر ل أأ لٳ أأ رلة أأُا ل أأ ل1506-1469 رأ ٔةله٘أأر ل أأ اټ

ٓلٛأأ ٍلة أأ لٗأأٰ ُل أأ لج مْن  أأڃل،لملوأأ ٓةل أأ لٯمأأ ل أأ ل أأ اټ ٓل  ٠أأْن نلآًأأ

ٓٶل و ځخأهلة ٘  ٗأ تل،ل ٓٗأ  لملٯأ لك 
ظ
ير للڀ  له ٿمأ  ٗ ٧ر لة خ مْن

لةجخأأأّ ذل
ظ
ل رمأأأ 

ظ
لزټ ٷ أأأ 

ظ
ٕة ٓٿأأأ ٓةةلٯ ٟأأأمتل أأأهل،لملة اأأأ لحٰأأأُل  ةجٌأأأّل أأأ لوأأأ

ٓةللملة ٸ أأأ نر لملةك ٨أأأ ٧ر ل،لٯأأأ ملةلٯدأأأرلِ أأأڃلڀأأأ  له٘أأأر ل رأأأ ٔةل ة ٜأأأٰ

ٓل:ل ٕيأأُلا ٬أأ ل،لمل أأهلَاأنة ل ځخأأنعلل    ٴأتلةكجٴخ ب أأتلة ت ٿ أتل.ل  م
ظ
ٓة ٛأ ٯ

ٓىل،ل يٜأأأأ ل،لٞٯوأأأ ْيٍلل8ُلةل  أأأأُلن ٟأأأ ل،لجأأأأ  ؛ل ومأأأأُلٗأأأر لل٧ټأأأأٚن

ْلة  ٸأأأأأأأأ ةٙل،ل رأأأأأأأأ ملثل،ل ،ل2007 ٴأأأأأأأأنڄلة ټو  أأأأأأأأتلة ّوو أأأأأأأأتلملة ر أأأأأأأأُل،لَة

ٞ25. 

ٕنأأأهل:لجټأأأٱلل٣أأأم ل أأأأُ ل ٻ أأأ قلسج٘أأأخ  لنأأأأسلٛأأأم ڄلڀ  أأألل،لملج أأأأنعل (11) ٳ

ٓةةل،لملجخ٠لل أو َلة ٘أ ُل أٱلة و  أ علملٿٜأمر لمل  خأ  ل ٓعلو ْلٳ ٻ ُو 

ٓل:لٯدأأأأأسلٯوأأأأأُلةل ٕيأأأأأُلا ٬أأأأأ ٓةٷ أأأأأتل.ل  م ْةٗأأأأأتلجٴ ٕنأأأأأهلَ و٘أأأأأ ل،ل ُا أأأأأتلٳ

ْيٌ تل) ةلل،ل1220-945وأأ/617-334ج  ْٗأ  تل  ج٘أخر لٳرأ ل نٜأْن  (ل،ل

 .12-9 ل،ل2016ٞڀ  تلرَةعل،لج  ٰتل ٴُةَل،ل

ْٶل (12) ٓةلةلٰأأأ  ٓلةلٴأأأنلسل،لَةبأأأ ٓيتأأأسل،لة ٜأأأ ٰتلنأأأسلة ٠ٰأأأ  ومأأأُلٗأأأٰ ُلة ٨

أأأت ىل،ل  أأأ  ٙلل90 ل،ل2006ٞة ر ُاأأأتل،لون  أأأُةل،ل ل لة ٜٛن ؛لنأأأْن

ْلوٜأأأأأأ  ل،لٞل3ؤ  ر ل،ل ةلأأأأأأ ٓلل549،لَة ٓةَىلملةٟأأأأأأٴ لٛأأأأأأ وم ؛ل ٘أأأأأأَٰن

ٓلة ټ بقل،ل يٜ ل،لٞ  .4  خ٬

ْه  أأ ل،لج أأ  ىل ومأأُلوأأُةاذله٘أأر ل،ل (13) ٓل ٯوأأُلة وأأ هسلج  ملنأأُىل،ل أأهز

ْيٍلٗ  يأأا لملةٻخ٠أأ َىلل8-5وأأألٚل،ل1319ٞج أأُلَمل ل،لڀ ځخأأتل،ل ؛لجأأ 

ْلل– أأأأو هلٗأأأأ ي ْلمٯ٬أأأأقلمٗل ْ نةلٟأأأأُ ٓو ڂأأأأنلةجخمأأأأ مسل،ل رأأأأ  لًأأأأ  لق أأأأ  ٷ

ڀ ننلو ُل،لٞة ب ٓپلڀْن ىلج  .69 ة٧ْن

ٓلٛأأأأأأ هل،ل   أأأأأأتلةٻو   أأأأأأأ ثل،ل (14) ً  أأأأأأُةلةٷخأأأأأأ عل،لڀ وأأأأأأُة ل أأأأأأ ځقلَٷتأأأأأأأ ل أأأأأأ  

ْة ْل153،لٞل5ٛأأأأأأم  ٓلة أأأأأأُا ل أأأأأأ لٯوأأأأأأُلة تأأأأأأسلةك ٘أأأأأأ  ل،لةل٠أأأأأأأُ ؛لٷٌأأأأأأ

 .321ة ٘  ٽل،لٞ

ٔىل،لوٸأأذلةٻ أأ قل،  (15) ٓة ،لج أأ  ىلملحٰ  أأٽلجأأنةَلٷ ٣أألل1  أأر لةهمأأُلة أأ

مل أأأأأا ل1010، ملٚلٯ  أأأأأ لملٿخأأأأأ عل ٸ -456ةَ أأأأأنل،لٞلوأأأأأألل،لٿخأأأأأ عل ٸأأأأأ

لل؛458 ٗأخْن ٓة لمَل ڀ ننل هلةاأ ْي ا ل،لا  وڂنلوم ان لٛ هلڀْن  رُىلةَ

ل،لٞ ْةل،لَةنٜڂ هل    لنْن  .72ة ٰمللةٗخټو ڄل،ل ټ  تلٛوهلة ټ 

٣ْأأأنىل،ل13ٞٯوأأُلة وأأ هسلج  ملنأأُىل،ل يٜأأ ،لٞ (16) ٓل ؛ل314؛لٯوأأ ٖلة٧رأأ

ْن  ي٘ذلٯوُلةل  ُل،ل يٜ ل،لٞ  .23مل

ْي (17) ْلة خ  ْجأأبل،لةلٰأأ  قلملمزأأ  أأ   تلنأأسلة ر أأُل،لةهمأأُل ٌ أأتلة ثټ ٷ أأتلٗم

ٓاأأأأأأأأأأ ٦ل أأأأأأأأأأ   تل  ت   أأأأأأأأأأتلملة ٰ أأأأأأأأأأن لة ثټ ٷ أأأأأأأأأأتلةم٘أأأأأأأأأأي ڂن،لة  ةل ٬مأأأأأأأأأأتلٗم

ْلة ٘أأأ  ٽل،لٞل32 ،لٞل2017، ؛ل60؛لجمأأ ڄلة أأُا لة ٜأأ  ڄل،لةل٠أأُ

ْن  ي٘ذلٯوُلةل  ُل،ل يٜ ل،لٞ  .28-26مل

 

ْٻقل) (18) ٓةلٯ ب تللآڄل ر  لً  لً ن  2 ل ٽل  (لشج

 

ْل أأأأأأأُةانن  (19) ْيٍل،لج أأأأأأأ  ىل ن أأأأأأأنىلةهمأأأأأأأُللٯوأأأأأأأُلة ټأأأأأأأ َ ،ل  خٌأأأأأأأبلة خأأأأأأأنة

ْةا نأأهلل،لةٟأأأٸر  ل،ل3ٟأأ هبل،ج أأُل ٕلجوټ ټأأأ ثل ٓٿأأ ٓلَا  خأأ لرل  ،لن ٛأأأ

ٞ607. 

 

(20) V.A.Smith,The Oxford Student's History of India, Ninth 

edition,1921,p.44. 

(c) www.nidaulhind.com
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 1330-1103)

(21) A. Reichert,The life of Nasir ud Din Auhmmad Humayun, 

india,1992,p.7. 

(22)  ْ ٓةنأأنل ٴأأني لو أأُل ومأأأُلجمٜأأ ُلنأأن ْىلملٿ أأللٗأأ ٨ تلةا ملىل،ل ټخأأُ

ْيٍل ملو أأأا لجأأأ  ْ نةل ٌ ٧أأأبلًأأأ  لً نأأأ  ل،لٷ٠أأأ    تلٯ  أأأ ل،ل   رأأأ  لق أأأ 

ْةل ٓةلل،لٛم  ٔو ٓة لَةنٜڂ هل  .121وألٚل،ل1388ٞ،لل4ةٗ  لملةا

 

ٓةو قلل أ لٻو  أتل (23) ٓيُلً  ل  له٘ لڀ  ل  لة أ ىل:لملونلٷ ٛرٛ  هلْٗن

لمٷٴ ن أأأأأأتل،لمليٰأأأأأأُل أأأأأ لة ټأأأأأأ َةلة أأأأأأّ ا لجمرأأأأأنملةل و ځأأأأأأتلٗ  ٗأأأأأأ تلٗأأأأأْن

ْٗ تل،لملنأسلٯأ  ل ٓا تلملة ٸ  لة  ٴخر لة ٰ ٓيتل،لَْٖ ٯمأللنأسل1522ملٯ٘ځ

ىلهأأ ٿقل ي أ ْ،لملٻأأُلة٧ أأٽلٯ  أهل ټأأبلٛأأرً   ل ْلًأ  لة  أأَن ًُ أتلق أأ َ

أأأأُ(،ل ٘أأأأببلة صأأأأج ٯتلملة ب٘أأأأ  تلة اأأأأ ل ةى)لةل أأأأڃلة  مأأأأٓ(ل ملل)ةل أأأأڃلٗم

ٓةل،لملنأأأأسلٯأأأأ  ل ٓلملٻأأأأ  لة خوأأأأٽل ټأأأأنةثل أأأأ ل1527ة أأأأُةو لٯ أأأأُ  لٻخأأأأللنمأأأأ  

لك أأ ٿقل ي أأ ْ،لمل ٰأأُلجأأنلسلومأأ ان ل
ظ
  ٯمأأ ڄلل ٨ن  أأتل،لٷأأخقلحٰ ي أأهلن بوأأ 

ٓلٯدأأأأأأرلةل أأأأأأ ٧ٽل ٓاتلٷ٘أأأأأأ ٨ أأأأأأ هلممل٣أأأأأأ ٮلةل٤أأأأأأ٨ لةٗأأأأأأخٴللٛرٛ  ة ٰأأأأأٚٓ

أأأأأأأأ لٯأأأأأأأأ  ل ٓجر لنأأأأأأأأسلجٗؤ ٕ لومأأأأأأأأ ان ل أأأأأأأأ ةلملوأأأأأأأأ ملنأأأأأأأأسلٿ أأأأأأأأن لل1539ةل أأأأأأأأ مْل

لَ بأأأأأ ل،لملاأأأأأّ ڃلهټأأأأأٽله مأأأأأهلة أأأأأّىلڀأأأأأ  ل1540ٯأأأأأ   ٓ أأأأأٱلٯدأأأأأرلٯأأأأأٚٓ ملج

ْجأأأأ   لنأأأأسلةنٜأأأأأ لللا٨مأأأأىلة  أأأأهل،لٿمأأأأ لڀأأأأ  ل
ظ
ل،ل  أأأأُىلةوخم  أأأأ ل   ٴأأأأ 

ظ
ْيأأأأأ  ةَة

ٔةثل ب أأ لن٬أ  لة ب اأأُل ْيأتلجُاأأُةل،لملٻأ  ل   ُٰاأأُل أ لمن أ  و ڂ  أتلةَة

ٓل أأأُةل ْٳأأأقلٻ٠أأأ َْلةل   أأأتل،لملٳر وأأأ ل ،لملن٬أأأ  لة خ ٘أأأٙل،لملج ٬أأأ قلةلأأأنة

ٓٗأأأأ ٍل لةك مأأأأٙلٗأأأأ نةثل،لإيلةنأأأأهلجمځأأأأ ل أأأأ لج هځمأأأأهلة اأأأأ ل أأأأقلجخ أأأأ مٔل

ٓةللةٟأأأ ه ثل رمأأت.ل  لَٯأأ بقلٗأأأ ٨خهلملةجأأأ ٓل:لةهمأأأُل ومأأأَن ٕيأأأُلا ٬أأأ  م

ْت قل،ل٦ ْةلة ر ُاأتلمله٤أأ  ْيٍلةل٘أ مر لنأأسلٛأوهلة ټأ  ،لل3ة ٘أ َةحنل،لجأ 

ٓةل، أأأ  لنأأأسلة ر أأأُ،لل30،ل1975ٞة ټأأأ و ْيٍلٗم ٓل،لجأأأ  ؛لٯوأأأُةل ٰقلة  مأأأ

ٓةل، ْلة ٰرأُل،لٻأ و  Francais Bernier ,Travels in؛ل184،لٞل1959َة

Mogul Empire AD(1656-1668) , Oxford University Publish, 

1916, p.71. 

(24) S.M.Jaffar ,The Mughul  Empire from Babar to 

Aurangzeb,Londan,1936,p.44, 

(25) Alien Reichert,Op.Cit,p.33. 

ْعلةك م٘أأأأأأأتلٗأأأأأأأ نةثل،لملٻأأأأأأأُل (26) ىل أأأأأأأ لاټأأأأأأأ  أأأأأأأ هلٗأأأأأأأْن َة لهځأأأأأأأقلةڄلٛرٛ 

ٓلٯدأأأرلة ُٰاأأأأُل أأأأ لةل أأأ ٧ٽلنأأأأسلٛأأأم ڄلة ر أأأأُل،ل ځأأأأ ل ةٗأأأخ٨ ٮلة لم٘أأأأ٨

ة ٘  ٗأأ تلةِلجأأنلرل ٰأأأُلملٷ جأأهلمل أأُهلجأأأ ڄللً ٸأأ لهل أأقلاڂننأأنةل و ځخأأأه

ملٶل  ٗ  لٛأ هل)  (ل،لمل ومأُلٯأ َڄلٛأ هل،لزأقل1554-1545ً  لةلٰ

ٓٳقل أ لٻأنةل ٤ٰأرقل ځأب قل ْلٛ هل،لملٯدرلة أ ةهمُلً  لةل ټبل ٘ځ ُ

ْي لٯدرلةلو ٷ٬تلٯدرلٻنةلة ُمل تلملجم ٗځر ل م لٗأ ٯُل  قلاڂنننةلٻ َ

ٓل: ٕيأأُلا ٬أأ ٓٛأأهل.ل  م ٯأأ َڄله٘أأ لٳ أأ قلملٯوأأُللومأأ ان لنأأسلةٗأأخٰ َةلٯ

ْلة ځخأ عل ْيٍلة ر أُلةك أُا ل،لَة ٓه قل،لجأ  ٓهم لٯوُلة  ٓه قلٯوُلة  ة 

ٓةل، ؛لٯوأأأأأُل له٘أأأأأر ل،لةل٘أأأأأد تلل91-90،ل1984ٞةكجأأأأأ  مسل،لة ټأأأأأ و

ٓةل، ٓل،لة ټأ و ٓا تل  ت جمتلملة نٜ ؛لل113،لٞل2012ة ر ُاتل،لڀ م ثلٯ

ٓةثلةك  ٿمأأأأت أأأأ رل،ل سجأأأأقلمن٘أأأأ علملٗم مْل َلإَ ننأأأأُل أأأأٔن نأأأأسللڀ  ٸأأأأْن

ل،ل ٔڀأأنل ومأأُله٘أأ ل،له٘أأ لةهمأأُل ومأأَن ٓجمأأتل أأ  نل،لج ْيٍلٗم ة خأأ 

ٓ نل،ل ر ملثل، ٓةبُلة ٰ ْلة   .368،ل1980َٞة

ْل أأأُةانننل،ل  (27) ؛لٯوأأأُلة وأأأ هسلج  ملنأأأُىل،لل232،ل يٜأأأ ل،لٞل1ٯوأأأُلة ټأأأ َ

ٔىل،ل يٜ ل،لٞل22 يٜ ل،لٞ  .45؛لجمٜ ُلنْن

ٓ ل أأأ  نةل:لجټأأأٱلوأأأّهلةلُا أأأأتلة اأأأ لةٗ٘أأأر لٯأأأ للة أأأأُا لةك  جأأأسلنأأأسل (28) ة ټأأأأ

ٓةثل،لةٗخټ ذلٯأ لَ بأ لٯأ  ل ٓعلٿ  ٓل   َىلٳ ٓة ٱلٯٜ ٯدأرل1405ة 

ٓةٯ ثلة ُةً  أأتل ىل،لمل ځأأ لة  نةٯأأ ثلملة ٠أأ لًأأ  لة ٴأأْن اأأُلم رأأ لَاأأ مْل

ٓةثلڀأأنلا تنٯرأأ ل ْلًأأ  لهأأ ٿقلٿ أأ ٟٓأأتل   أأ َ ة اأأ لنٜأأبذلٻأأُل  وأأذلة ٸ

ٓلٯ ي أأأ لومأأأ ان لٯأأأ  ل1531ٯأأأ  ل ٓل:ل1535 ل،لزأأأقلٗأأأ ٨ ٕيأأأُلا ٬أأأ  ل.ل  م

ٓلٯوأأأأأأأُةكجنة ْلة ٘أأأأأأأ  ٽل،لٞا ٗأأأأأأأ ؛ل ومأأأأأأأُلل231َلةلٜأأأأأأأرُةننل،لةل٠أأأأأأأُ

ْلٗ  ٽل،لٞ ل،لةل٠ُ  .145ٗر لل٧ټٚن

٘أأأأتل (29) ٓٿمأأأأ  ل،ل ٗؤ ىل،ل ومأأأأُل رأأأأ  لًأأأأ  لج ٓلج نأأأأُ ْن هځأأأأ قلٯدأأأأسلڀأأأأنز

ٓةل،لٞ ٓةٖل،لةٿأأأأأ ْل أأأأأ -Gul-Badan Begam,Op.Cit,p.169؛ل44ةًوأأأأأ 

173.. 

ل:لجټأأأٱلوأأأّهلةلُا أأأتلٛأأأم ڄلة أأأُٿ لج أأأنعلَ بأأأ ل (30  ٓوأأأ نوْن ٯدأأأرلة ٤أأأٸتل 

ٓلجأأأأأ  ا ة ٜأأأأأم   تل ٕيأأأأأُل ن وأأأأأ ىڀ  أأأأأنل تأأأأأ ل أأأأأ لل500ٯدأأأأأرل ٰأأأأأُل  ب أأأأأ .ل  م

-Khalil-ur-Rehman, Tarikh-i Burhanpur, Publisher Matbaا ٬أٓ:

i Mujtabai,Delhi 1899. 

ٓجمأأأأأأتلٯوأأأأأأُلة تأأأأأأسلًنةجأأأأأأهل (31) ٓٛأأأأأأخهل،لج ْيٍلٷ ٓٛأأأأأأخهل،لجأأأأأأ   ومأأأأأأُلٻ ٗأأأأأأقلٷ

ل،لَ.ثل،لٞ ؛لٯوأأأُلة وأأأ هسلل487مل ٜأأأٸٽلًنةجأأأهل،له٠أأأتلَمل ل،ليوأأأْن

ل،ل  رأأأ  ل2-1،لٞل2ج  ملنأأأُىل،ل يٜأأأ ل،ل  ٓلج نأأأُ ْن ل؛هځأأأ قلٯدأأأسلڀأأأنز

ْيٰتل،لٞ ِ47. 

ٓل (32) ل أأأأ ل ٨ أأأأٹلًأأأأ  ل أأأأ ل ٬ٸأأأأ ْلًأأأأ  ل(ل:ل ومأأأأَن ل)ق أأأأ َ ٗأأأأ ٨  ل ومأأأأَن

 ل،لملحٰأُل أُةلهځمأهل أ لةك ټأبلةلرمأتل1537ة ث ننلجنلرلةك ځقلٯأ  ل

لةٗأأخنلرلٷي أأ ل ملعل٣أأُلة ر أأُمٖل ٓةثل،لٷټأأُلًَأأللنأأسلهأأ ْيٍلڀأأنج نأأسلجأأ 

ل أأأ َ(ل،لٿمأأأ لجوأأأ  ٹل أأأٱلة ب حٴأأأ   ر ل٣أأأُلل ٯدأأأرلٻ ٰأأأتلج  وأأأ نر ل) ومأأأَن

لةل رل،لة ب ة٧أأأْن مْل َْٓلإَ ننأأأُل أأأٔن ٓل:لڀ  ٸأأأ ٕيأأأُلا ٬أأأ ٴأأأنڄلومأأأ ان ل.ل  م

ْلة ٘  ٽل،لٞ  .385-381ةل٠ُ

ٓه قلًأأ  ل،لةن مأأ ل (33) ة أأنلة ٸ٤أأللٯ  أأنل،ل ٿبأأ لن  أأهل،لج أأ  ىلٯوأأُلة أأ

ٓل،لل256وأأأأ.ٚل،ل1887ٞآٗأأأ  ي ل  ڂأأأ ڄل،لڀ ځخأأأهل،ل ؛لٯوأأأُلةلأأأ ٰقلة  مأأأ

ْلة ٘أ  ٽل،لٞ ْلة ٘أ  ٽلل183ةل٠ُ ْجأبل ومأُلٯدأسل،لةل٠أُ ؛لةهمأُل

 .81ٞ،ل

(34) Vincit A.smith ,Op.Cit, p.137. 

(35) Gul-Badan Begam,Op.Cit,p.165-167. 

ٓٶلة أأأُا لةملٳدأأأسلجڂ أأأنل:لن بأأأبلة ٘أأأ ٨  ل ومأأأُل رأأأ ٔةل (36)  ومأأأُلًأأأ  لٛأأأ

ل،لٯمأأأأألل ڂأأأأألل
ظ
ٓةٗأأأأأ  لٯ أأأأأُ  لڀأأأأأ  لٟأأأأأٴر ة ة أأأأأ لة ٜأأأأأ هل٧رم ٗأأأأأبلنأأأأأسلً

ملجأأ لك   أأتلة ٘أأ ٨  ل ومأأُل رأأ ٔةل،لٷ مأأ لڀأأ  ل أأُٺلملڀأأ  ل ةًأأ ٞلمٟل

ٓل أ ننللمل ُهل ٘يبلً  ل٨ً و  إلهُىل  أ ثلة ٜأ هل٧رم ٗأبلملهأسلٛأر

ْي ا ل،ل يٜ ،لٞ ٓل:ل رُىلةَ ٕيُلا ٬  .78ً نقل.ل  م

(c) www.nidaulhind.com

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A
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 1330-1103)

ْٿأأ لة أُا لةهمأُل أ ل ومأأُل1336-1261ٯأ للة ُمل أتلة ٘أم  ننل) (37)  (ل:ل

ة ٘أأأم  ننلمل أأأُلنأأأسل ُا أأأتلٗأأأم   ل،ل أأأ لة ٸ ٗأأأٸتلة ٠أأأنٷ تلمل أأأهلٯأأأَُل

ملةل وأأأللةك  أأأنةل،لجوٸأأأتلة ٘أأأ  ځر ل ٓو :لة ٰأأأ ،لمل أأأ ل أأأ لةلؤ ٸأأأ ثل ٛأأأر

ٓل:لآنأأ ل ٕيأأُلا ٬أأ ٓ أأ ننل.ل  م ٓةٗأأ ننل،لًنةجأأهلة ځ ل ٌأأٝلةك  ج  ّجأأهلنأأْن

ٓجمأأتل ْيٍلة خ٠أأنٶل،لج أأ  لملجأأ  ْىلٛأأ ملل،لم ٰأأ َلة ٠أأنٷ تلنأأسلٗم  أأ 

٣ْ له  ُلٻ٨بل،ل٦ ةثلةكجمأللل1 ومُلةٗم ٯ للة ٘ ُل،ل ،ل نْٜن

 .159،لٞل2006 ٴُةَل،ل–

٣ْأأأأأأنىل،ل يٜأأأأأ ل،لٞ (38) ٓل ىل،ل يٜأأأأأأ 328ٯوأأأأأ ٖلة٧رأأأأأأ مٔل ل؛لجمٜأأأأأأ ُلنأأأأأأْن

ٓٛأخهلل16؛لٯوُلة و هسلج  ملنُىل،ل يٜ ل،لٞل33،ٞ ؛ل ومأُلٻ ٗأقلٷ

أأ  ل،ل يٜأأ ل،لٞل654،ل يٜأأ ل،لٞ ْيأأ ٢لٗم  A. Reichert؛لل73؛ل

Op.Cit,p.13.ل. 

ل لة د٘أأأأأأأت ىل،ل  أأأأأأأ  ٙلةلأأأأأأأؤ  ر ل،ل  (39) ؛لن٬أأأأأأأ  لل550-499،لٞل3نأأأأأأأْن

ٓ أأأأأأنلةلأأأأأأرل ملىل،لةل٘أأأأأأ من لنأأأأأأسلة ر أأأأأأُل أأأأأأ لة ٸأأأأأأخىلة ٰ ة أأأأأأُا ل ٌأأأأأأٝلة رأأأأأأ

ْلة ب أأأأأخٰم  ْىلة ٜأأأأأ ِلسل،ل ٗم ٓجمأأأأأتلٯوأأأأأُلة ټأأأأأ َ ،لة ر مأأأأأتلل2 ا٨أأأأأ ننل،لج

ٓيتلة ٰ  تل ځخ عل،  .7 ،1995ٞةل٠

ْةثل (40) ٘أأأتلةندٜأأأ  ْةىلٯو يأأأا ل،ل ٗؤ ْيٍلٯأأأ  قلآ ٓٿمأأأ  ل،لجأأأ  ْل  أأأڃلج ٗأأأځ ُ

ٓة ل،ل ؛لٯوأأُلة وأ هسلج  ملنأأُىل،ل يٜأأ ل،لل126وأأ.ٚل،لٞل1390نڂأ هل،لت أأ

 .ل266ٞ

ْة (41) ٕة ٓٺل ُا أتللٻو  تلو َةاأتل:لٗأځ ذلوأّهلة ټو  أتلنأسل  أ ٧ٽلٛأم ڄلٛأ

ٓىل،ل ٕيأأأأأأُلا  ٬ٓ:ٯوأأأأأأُلٯدأأأأأأسلةك أأأأأأ ب ى.ل  م لجأأأأأأ ٳْن ْلملهاأأأأأأ لهأأأأأأُمَل ٻ أأأأأأُو 

ْةلملمٷٴ ن ن ل،ل٦ ٕة ٓٶل،ل1ة ر  .1970،لة   ٹلٛم

ٔلًأ  ل،ل  (42) ؛لهځأ قلٯدأسلل665،ل يٜأ ل،لٞل1ٟم٠أ  لة ُمل أتلٛأ هلنأنة

ْيٰهل،لٞ ل،ل  ر لِ ٓلج نُ ْن  .54ڀنز

ٓةلل(ل:لمٰأأأأأُلوأأأأأّةلة  ټأأأأأبل أأأأأ لم ټأأأأأ علة ځورأأأأأ ةلًأأأأأ  لً نأأأأأ  ل)ة رأأأأأ (43)  لم أأأأأ

ٓةلةلٴأأأأأنڄلام وأأأأنهلةلأأأأرل ٿبأأأأأ ل ن٫أأأأٹلنأأأأأسل ملةلرمأأأأتلنأأأأسلة ر أأأأأُل،لڀأأأأ  لة أأأأ ٧

ْيأأتلمل    أأتل ٓيتلملإَة ة ُمل أتل،لمله   أأهلاخمخأأٱل ٠أأ ه  ثلٗ  ٗأ تلملٯ٘أأځ

ٓاأأڃ(ل،لملڀأأ  لوأأّةلة  ټأأبل ٘أأخٰم لنأأسل ،لملوأأنل ټ  أأللة  ټأأبلة ت ڀأأنل) ڂ 

ْل ٓلملٻأأأُل  وأأهل أأُملي ًأأأ  ل،لمل أأ لم ټأأ علةلم ز أأأتل رأأّةلة  ټأأأبلٯرأأُل أأ  

ْجأأللهمأألل ٓل ة (لمل)ًأأ  لجرأأ  (ل ىلٗأأ ُلة ٰأأ  قل،لملةٛأأر وأأنل)ًأأ  لَمْل

 ټبلً  لً ن  لونلم ر لة ځور ل ر  لً  لململ ُهل  ل ٰأُهلم رأ لٯوأُل

ْلة ٘أ  ٽل ٓيتأسل،لةل٠أُ ٓل،ل ومأُلٗأٰ ُلة ٨ ٕيُلا ٬أ ٓه قلً  ل.ل  م ة 

ْن  ي٘ذلٯوُلةل  ُل،ل يٜ ل90،لٞ مل  .16،لٞ؛ل

ٓة ل،لَاأأأأأأأأأأنة ل رأأأأأأأأأأ  لًأأأأأأأأأأ  لً نأأأأأأأأأأ  ل،ل (44) اځأأأأأأأأأأ لةك ٘أأأأأأأأأأ لٟأأأأأأأأأأُهسلمَل  ومأأأأأأأأأأَن

ٓة أأرل، ٗأأا ل،لٿ ْل أأُةانننل،ل يٜأأ لل23 ل،لٞل1971انن ْن ؛لٯوأأُلة ټأأ َ

 .157،لٞ

ٓلمل أأأأأُلٯأأأأأ  ل (45) ٓىل:لم أأأأأ لة ث  أأأأأ ل ٬ررأأأأأ لة أأأأأُا ل ومأأأأأُل أأأأأ    ومأأأأأُلٯ٘أأأأأځ

مليل   أن لنأأسلڀ  أألل،لمل ٰأُلملٷأأ هلملة أأُهلجأأنلرل1516 ملجخأأهلٳأأنڄل  ل أ ل

ٓةلٯدرل  ٨ ٓلة ٘ ٨ ٓة لنأسلة خأد  ټهلٗم   ڄله أ لڀأ  لج  ٰأ لًي أهلڀأ  

ٓلنأسل ل،لٿمأ لةٗأخم ٓةلٯدأرلة ٰأٚٓ ٯدرلةً هلٳر لة ٜټ ٽلوم ان ل  ٘أ ٨

ٓةلٯدأأأأأأرلٻ أأأأأأُو ْ،لمل ځأأأأأ لنأأأأأأسلٯأأأأأأ  لل  ل1545 نٻٸأأأأأهلوأأأأأأّةل جأأأأأأللة ٘أأأأأ ٨

ْل،لٷ٨ أأأأأأبلم أأأأأأ  ل أأأأأأ لةً أأأأأأهلنأأأأأأسلٗأأأأأأم نل أأأأأأهل ةٗأأأأأأت جٱلومأأأأأأ ان لٻ أأأأأأُو 

ْ ٰأر ل لمل 1558   ّو علةلرل ځتل،لملٻُلجننسلنأسلٯأ  ل وأنلنأسلة ث ن أتلملم

ٕيُلا ٬ٓ:  .zahir ud. din Muhammad ,Op.Cit,p.634 .ل  م

ْيٰأأأتل،لٞ (46) ٓل،ل  رأأأ  لِ ٓٛأأأخهل،لل153هځأأأ قلٯدأأأسلڀأأأنز ؛ل ومأأأُلٻ ٗأأأقلٷ

ْلل227-226ه٠أأأتلَمل ل،ل يٜأأأ ل،لٞ أأأ هل،لةل٠أأأُ ؛لةٗأأأُٰلهم أأأُلة ٛن

 .61ة ٘  ٽل،لٞ

ْلة ٘أأ  ٽل،لٞ (47) أأ تل،لةل٠أأُ  ,A. Reichert؛لل62-61ةٗأأُٰلهم أأُلة ٛن

Op.Cit,p.35ل. 

ٓل ومأأأأُل أأأأ ل1274ل– 1201ن٠أأأأر لة أأأأُا لة ٨نيأأأأا ل) (48)  (ل:لوأأأأنلة أأأأنلجٰٸأأأأ

ل،لڀأأ  لملة أأُهل ٓعل٧أأٖن ملَلٻأأ  ومأأُل أأ لةك ٘أأ ل،لمل أأُلنأأسل ُا أأتلٛأأ و

ملةنأأأأُىل،ل ْٗأأأأنةلٯدأأأأرلاأأأأُلة ٰأأأأ  قلٻ٨أأأأبلة أأأأُا لة   أأأأ لة ٰ مأأأأ للة أأأأّا لَ

ٓي ٣أأأأأ  ثل،لمل أأأأأهلة ُٰاأأأأأُل أأأأأ ل لةك ځمأأأأأتل،لملة ٸټأأأأأهل،لملة ٸ أأأأأڃل،لملة  َْٖ

ْةثل أ لٗأي  ل،لملٳر وأ ل.لملٻأُللةلؤ ٸ ثل ب   ٓنلةٛ  ٓىل،لٛ :لةً ٺلن ٟ

ٕيأأأأأُل1258ه/656ٛأأأأأرُلٗأأأأأټن٦ل ٴأأأأأُةَلٯدأأأأأرلاأأأأأُلةلٴأأأأأنڄلٯأأأأأ  ل)  (.ل  م

ٓيأُلة ټٰ بأأُل،لجوټ أأٽلٯوأأ ٖل ومأأُل ٓل:لن٠أأر لة أأُا لة ٨نيأأا ل،لج  ا ٬أ

 .1996،لل1ه٘ لٗ م  ل،ل٦

ىل،ل يٜأأأأأ ل،لٞ (49) مٔل ؛لٯوأأأأُلة وأأأأأ هسلج  ملنأأأأُىل،ل يٜأأأأأ ل،لل44جمٜأأأأ ُلنأأأأْن

ْلل17ٞ ٓٿمأأأأأأأأأ  ل،ل ؛لةٗأأأأأأأأأځ ُ  Gaui؛لل626،ل يٜأأأأأأأأأ ل،لل1  أأأأأأأأأڃلج

Pandit,Status and Role of Prime Ministers(1526-1707)A thesis 

Submitted to the Panjab University, Chandigarh for the 

Degree of Doctor of Philosophy in the Arts. 2004 ,p.43.               

                                         

٣ْأأأأأنىل،ل يٜأأأأأ ل،لٞل (50) ٓل ٓيتأأأأأسل،لل328ٯوأأأأأ ٖلة٧رأأأأأ ؛ل ومأأأأأُلٗأأأأأٰ ُلة ٨

ْلة ٘أأ  ٽل،لٞل ؛لل356؛لة أأ لة ٸ٤أأللٯ  أأنل،ل يٜأأ ل،لٞلل322ةل٠أأُ

ْيٰأأأأتل،لٞ ٓل،ل  رأأأأ لِ ٓٛأأأأخهل،لل342هځأأأأ قلٯدأأأأسلڀأأأأنز ؛ل ومأأأأُلٻ ٗأأأأقلٷ

 .564 يٜ ل،لٞ

(51) Gauri pandit ,Op,Cit,p.33. 

(52) .A. Reichert,Op.Cit,p.77. 

ْنأأأأأأأأأأه (53) لةكجنة ْلة ٘أأأأأأأأأأ  ٽل،لٞلةهمأأأأأأأأأأُل ومأأأأأأأأأأأَن  S.m؛لل34،لةل٠أأأأأأأأأأأُ

Jaffar,Op.Cit,p.131ل. 

ْلة ٘  ٽل،لٞ (54) لة ٘ َةحنل،لةل٠ُ  .ل92ةهمُل ومَن

ٓ أأرل،ل (55) ٓجمأأتل أأ ج  لٷ ىل ٴأأنڄل،لج ٓي٘أأن ل،ل ٿبأأ لٛأأ هلملة ب ةجأأْن جأأ  لو

ٓة ل ْل،لت أأ ٔيأأ  ْةثل   ؛ل ومأأُلٯوأأُلةل  أأُلل12-.5وأأأ.ٚل،ل1359ٞةندٜأأ 

أأأأأأ   تلنأأأأأأسلة ر أأأأأأأُ أأأأأأ  لملة أأأأأأأُملڄلٗم ٓٳ بأأأأأأأبل،للة ٰوأأأأأأُل،لٗم ،ل ٨وٰأأأأأأتلة 

 .63-62 ل،ل1939ٞ

ْ لو مأأأنلنأأأسلجأأأنلسل (56) ْة لو مأأأنل:لحٰ أأأ لنأأأسلة  ٴأأأتلة ر ُاأأأتلة وټأأأ ڄل،لملٻأأأُلجأأأُ

لهأأأأأ ٿقل ٓلملٻ بأأأأأُلجأأأأأيٝلٯأأأأأ َڄلٛأأأأأ هلٗأأأأأْن يأأأأأ ةل  ٟأأأأأبللهاأأأأأ لةٟأأأأأوىللمٔل

ٓل ملعلٯُاأأأأُةل٣أأأأُلمٷٴأأأأ  لملڀأأأأ  لة  ٠أأأأ ٓةثل،لة أأأأّىلًَأأأأللنأأأأسلهأأأأ ٿ أأأأ

أ ٓةلٻ ٟأُلٗم د  للٯ ي أ له  ٸهللملهر لٯ قل نٷ ةلوم ان لةج هلةلأرل ٿأ

ليل
ظ
ٓثلٯدأأأأرلمٷٴأأأأ  لة أأأأّا لام ڂأأأأن لجيٜأأأأ  ََٓل"...ملٻأأأأُلةنخ٠أأأأ ،لملڀأأأأ  لاأأأأ

(c) www.nidaulhind.com
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 1330-1103)

ٓلٯدأأرل ٿبأأ ل أأٱلٻ أأتلجيٜأأه.."ل،ل ځأأ لًبأأ ةلل ٻوأألللأأسل أأهل،لٷځ أأٹليلةنخ٠أأ

ْجأأأهلمل٣أأأٰذلج  اأأأتلك   جأأأهلٯأأأ  ل ٓل:ل1556 رأأأ  لًأأأ  لملٻُ ٕيأأأُلا ٬أأأ  ل.ل  م

ْلة ٘  ٽل،لٞ لة ٘ َةحنل،لةل٠ُ  .98ةهمُل ومَن

ٓةلل،ل ٟم٠أأأأأأأأأأ  لة ُمل أأأأأأأأأأتلٛأأأأأأأأأأ و ن  (57) ٓلم أأأأأأأأأأ ٔلًأأأأأأأأأأ  ل،ل أأأأأأأأأأهز ،لڀ ځخأأأأأأأأأأهل،لل2ة

ٓىل،لة ٰ ٻ ثلل177وأ.ٚل،ل1888ٞ ؛ل ومُلجنةَلٯوُلة ڂ ٫قلة ٜم

-1524ة ٠أأأأأأٸنيتل أأأأأأٱل م  أأأأأأڃلة ر أأأأأأُلًأأأأأأ ڄلٯرأأأأأأُلة ٜأأأأأأ هل٧رم ٗأأأأأأأبل)

،لل86،لة ٰأأأأأأأأَُل20 (ل   أأأأأأأأتلڀ  أأأأأأأأتلة ت   أأأأأأأأتلٗم ٗأأأأأأأأ تل،لةل  أأأأأأأأُل1576

 166 ،ل2014ٞ

ْلو أأأُلملا (58) ْيأأأا لَ ٓةلننيأأأا لٷ  ٣ْأأأ لنټأأأنىل،لجأأأّٿ ٘أأأتلٯدأأأسل  ٿ٘أأأخ  ل،ل ٗؤ

ٓة ل،ل ٕلل110 ل،ل1964ٞوأأأأأ/1558 ٨ونٯأأأأ ثلٯ  أأأأ ل،لت أأأأ ٕيأأأأ ؛لٯوأأأأُلة ٰ

ْلة ٘أأأأأ  ٽل،لٞ ْل،لةل٠أأأأأُ  ,Ishtiaq Husain, Qureshi؛ل517نأأأأنة

Akbar(The Architect of the Mughul Empire), Maaref,1978 p32 

؛ل و٘أأ لة أأر لة ٰأأ  دسل،لل233،ل يٜأأ ل،لٞل1ة أأنلة ٸ٤أأللٯ  أأنل،ل  (59)

 .232 ل،ل1939ٞ،لَ ٜٽل،ل14 مللةٯ   لة ٜ ٰتلل،

لة ٘أأأأأ َحنل،لل133ٯوأأأأأُلة وأأأأأ هسلج  ملنأأأأأُىل،ل يٜأأأأأ ل،لٞ (60) ؛لةهمأأأأأُل ومأأأأأَن

ْلة ٘  ٽل،لٞ  .96ةل٠ُ

(61) M, Siraj Anwar Mughals and the Deccan : political relations 

with Ahmadnagar Kingdom , Algarh, India, 1994,p.37. 

ل لة د٘أأأأأت ىل،ل  أأأأأأ  ٙلةلأأأأأؤ  ر ل،لةل (62) ْلة ٘أأأأأأ  ٽل،لٞنأأأأأْن ؛لل٠548أأأأأُ

ْلة ٘  ٽل،لٞ ٓيتسل،لةل٠ُ ىل،لل91 ومُلٰٗ ُلة ٨ مٔل ؛لجمٜ ُلنأْن

ٓل ٿبأ لٗأ ٨  لة ُمل أتلل122 يٜ ل،لٞ لةهمأُل،لٯ٠أ ؛لن٠أر لةهمأُلنأْن

ةل،لڀ  أأأأأتل ْٗأأأأأ  تل  ج٘أأأأخر لٳرأأأأ ل نٜأأأأْن أأأأ   تلنأأأأسلة ر أأأأُل،ل ةلٴن  أأأأتلٗم

 ٓ ٓىل،لةلم ځأأأتلة ٰ أأأ   تل،لج  ٰأأأتلة لة ټأأأ ْةٗأأأ ثلٗم ٓيٰتلملة ُ ا أأأتلة ٜأأأ

اتل،ل  .26-24 ل،ل1984ٞة َٰ٘ن

ٓىل  ل ومُلة رأ ىلل233ة نلة ٸ٤للٯ  نل،ل يٜ ل،لٞ (63) ؛ل ومُلٷٌ

ٓىل ٓلة سج اأأبل) أأٱلَاأأنة لٷٌأأ مل٣أأتلة ٘أأ ٧ر لملجأأنةو ٓةل ملىل،لجأأّٿ وأأ

ْلآ أأأ َل،ل ٓٛأأأ ُىل،له أأأُ ملى(ل،لج أأأ  ىله٘أأأ  لة ٘أأأ ُلة   ل،ل1968ة رأأأ

ٞ188. 

ٕل ٨  (64) ٓٿأأأأأ ْلو أأأأأُل،لج أأأأأُلةملڄل،ل  ٣ْأأأأأنىل،لٛأأأأأأ ٰتلَ ٓل  ٰأأأأأأ ثلٯوأأأأأ ٖلة٧رأأأأأ

ٓة ل،لٞ  .325ملجوټ ټ ثلإٗ  نلةا

ْلو أُلنأسل:ل (65) ْٗأ ُ ٔاأ  لملةَعلٷ  ملة ل لمْل ٓل،لٯ أللٿٜأتٚ  ً  ل ومُلٯأ  

ْةل ْيا ل،لٛم   .46-45وأ.ٚل،ل1378ٞ،لل4ن  تل  

ىل،ل يٜأأأأأأأأ ل،لٞ (66) مٔل ْلل133جمٜأأأأأأأأ ُلنأأأأأأأأْن ٓيأأأأأأأأ  ل،لةل٠أأأأأأأأُ ْٗأأأأأأأأنڄلجٰٸ ؛ل

 .519-518ة ٘  ٽل،لٞ

ْيٰهل،لٞ (67) ٓل،ل  ر لِ  .162هځ قلٯدسلڀنز

٣ْأأأأأنى  (68) ٓل ْلو أأأأأُل،ل يٜأأأأأ ،لٞلٯوأأأأ ٖلة٧رأأأأأ ؛هځأأأأأ قلٯدأأأأأسل254،لٛأأأأأ ٰتلَ

ْيٰتل،لٞ ٓل،ل  ر لِ  .165ڀنز

أأأأأأأ تل ٰخټأأأأأأأُةثلملٷ ٘أأأأأأأٸ ثل (69) مل ل،لةك ځمأأأأأأأتلة ر ُمٗل ْيمأأأأأأأ لٟأأأأأأأٰبلملةًأأأأأأأ

ل،ل٦ ْةٗأأ ثلة ر ُاأأتل رأأ ملثل،لل2ملن٠أأٞن ل38 ل،ل1998ٞ،له ټأأتلة ُ

 .V.AلSmith,Op.Cit, p.172؛ل

(70) Vincent Smith ,Akbar The Great Mogul 1542-

1605,lndia,1917,p.27. 

ىل أ لجرأتلم ل1612-1539ٗ  متل  ځقل:ل) (71) ْل أ لن٘أللج مأْن  (لج وُ

مل أأ لجرأأتلمعلجنخ أأ لةلأأرلًنةجأأهللق أأ للة أأُا لة  ټٜأأب ُىل،لملهأأسل   أأتل

ْ نةلجأأأأأُل رأأأأأ  لًأأأأأ  ل ٓلق أأأأأ  ملجخأأأأأهل  ٛأأأأأ ل أأأأأ ځقل نأأأأأذلٯدأأأأأسلٛأأأأأځ ٓل أأأأأ ل  أأأأأ  

ْل أأ ځقل،لملنأأسلٯأأ  ل ملجرأأ ل رأأ  لًأأ  لنأأسل1557ٟأأ ك تل أأ ځقلةمللَا أأُة  لج

ْل،لملٻُ لَةًأللة أو ٦لةلٴأنلسل،للج   ُو 
ظ
لٿورأ ة

ظ
ملة لةوخم  أ  ْلوأّةلة أ ةز 

ملجرأأ لجأأ ڄلة أأُا ل ٿبأأ ل،لملڀ نأأذلٗأأ  متل أأ ځقل مل ٰأأُلملٷأأ ةل رأأ  لًأأ  لج

ْةل،لملٯ أأأأُل ٓل  ٗأأأأقل ٌٸأأأأنل،لٿمأأأأ لڀأأأأ  ل رأأأأ لةوخمأأأأ  ل   ٰمأأأأ  جځخأأأأبلة ٜأأأأٰ

ٓل أ لجي أ نځر لٯدأرل ٕلة ٘ َٗتلملة ٘وٰر لَٷ أذل أد  ٓلن و ملٷ ت  لٯ لٯم

ٓيور لة نةٻأأأأأأٱلنأأأأأأسلاأأأأأأُللةٯخمأأأأأأ َلة ُمل أأأأأأتلٳ أأأأأأ ٓةنأأأأأأنلنأأأأأأسل٣أأأأأأ  رلة أأأأأأُا لة ٨ر

ٓثل دٜأأأأي ُو لٯأأأأ  لل ْلة اأأأأ لة أأأأ ٓل:ل1612هُاټأأأأتل  أأأأُةڀ  ٕيأأأأُلا ٬أأأأ  ل.ل  م

 ،280-279ڀ وُة ل  ځقل،ل يٜ ل،لٞ

ْل ُةانن ل،ل يٜ ل،لٞ (72)  .14ٯوُلة ټ َ

ٔلًأأأأأأ  ل،ل يٜأأأأأأ ل،لٞ (73) ؛لة أأأأأأ لة ٸ٤أأأأأأللل233ٟم٠أأأأأأ  لة ُمل أأأأأأتلٛأأأأأأ هلنأأأأأأنة

 .376،ل يٜ ل،لٞل1ٯ  نل،ل 

ٓلج  (74) ْيٰتل،لٞهځ قلٯدسلڀنز ل،ل  ر لِ  .67نُل ْن

مل  أأأأأنةل،ل يٜأأأأأ ل،لٞ (75) ْل أأأأأُةانننل،ل ل70ه٘أأأأأ ل  أأأأأڃل ،لل3؛لٯوأأأأأُلة ټأأأأأ َ

٣ْأأأأأأنىل،ل يٜأأأأأأ ل،لٞل273 يٜأأأأأ ل،لٞ ٓل ؛لةٗأأأأأأُٰلل333؛لٯوأأأأأأ ٖلة٧رأأأأأأ

ْلة ٘  ٽل،لٞ  .63هم ُلة نلٛ تل،لةل٠ُ

ىل،ل يٜأأأأأأ ل،لٞ (76) مٔل ٣ْأأأأأأنىل،ل ل133جمٜأأأأأأ ُلنأأأأأأْن ٓل ،لل1؛لٯوأأأأأأ ٖلة٧رأأأأأأ

ْلل330-329 يٜ ل،لٞ  .ل69-76ة وُملةننل،ل يٜ ل،ٞل؛لٯوُلة ټ َ

٣ْنىل،ل يٜ ل،لٞ (77) ٓل ْل ُةانننل،ل يٜ ل،لل330ٯو ٖلة٧ر ؛لٯوُلة ټ َ

ْلة ٘  ٽل،لٞل273ٞ  .63؛لةُٰٗلهم ُلة نلٛ هل،لةل٠ُ

ل لة د٘أأأأأأأت ىل  أأأأأأأ  ٙلةلأأأأأأأؤ  ر ل،ل  (78) ؛لة أأأأأأأنلة ٸ٤أأأأأأأللل450،لٞل3نأأأأأأأْن

 .77ٯ  نل،ل يٜ ل،لٞ

ٓل (79) ٓٺلَ بأأأ ل،لمليمأأ ل:لاټأأٱلوأأأّةلمٻ أأ قلج أأأنعلٛأأ ٓةلجننوأأْن  أأأ لً  أأهلج أأأ

ٓةلٯ  أأأأهلٯأأأأ  ل ٓة،ملٻأأأأُلجمځأأأأ لة ټ بأأأأُلٯدأأأأسلٻدأأأأسل أأأأ لة ٘أأأأ ٨ جن  أأأأ لملڀنٿ

ٕيأأأُلا ٬أأأٓ:1559  ,H.M..EIIiot ,The History Of India,Vol.v ،ل

,London,1873,p.221. 

ٓةلومأ ان لمل ٿبأ ل،لج أ  ىل ومأُلوأُةاذله٘أر ل،ل (80) ٕيُل  أ ثل،لجأّٿ   ا

ٓة ل،ل ْةثلةٗأأأأأأأ ٧ر ل،لت أأأأأأأ ة أأأأأأأُا لل؛لجمأأأأأأأ ڄل236وأأأأأأأأ.ٚل،ل1382ٞةندٜأأأأأأأ 

ْلة ثټ ٷأأتل أأ   تلنأأسلة ر أأُل،لَة ٓةلةلٴأأنڄلٗم ْيٍلَمل أأتلة أأ ٧ ة ٜأأ  ڄل،لجأأ 

ٓةل،ل  .85.،ل2001ٞة ُان تل،لة ټ و

 .93ة نلة ٸ٤للٯ  نل،ل يٜ ل،لٞ (81)

ٓلٯوأأأُلةكجأأأنةَله  أأأُلةلٜأأأرُةنن (82) ،لة ٸ أأأللملةٗأأأخٌُة  جهلنأأأسلةك  أأأ ةللا ٗأأأ

٨ ل،ل   تلة ت   تلملة ٰ قل،ل م لة ٗن ،لل1،لٯَُل14ة ر ُاتلنسلة ٠ْٰن

أأأأأأأألل،لل–ڀ  أأأأأأأأتلة ت   أأأأأأأأتل  Satish؛ل21-1 ل،ل2007ٞج  ٰأأأأأأأأتلةلٟن

Chahdra ,Mughal Empire(1526-1748),New 

Delhi,1999,p.132.. 

(c) www.nidaulhind.com
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 1330-1103)

ْل ُملةننل،ل يٜ ل،لٞ (83)  .277ٯوُلة ټ َ

ٓٛأأأخهل،ل ل32 يٜأأأ ل،لٞلٯوأأأُلة وأأأ هسلج  ملنأأأُىل، (84) ،لل2؛ل ومأأأُلٻ ٗأأأقلٷ

 .657 يٜ ل،لٞ

ْلة ٘أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ٽل،لٞ (85) ل86جمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ڄلة أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأُا لة ٜأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ڄل،لةل٠أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأُ

 .V.A.smith,Op.Cit,p.89; A. Reicnert,Op.Cit.p.77؛

(86) Satish Chandra,o mith,Op.Cit,p.65. 

(87) A. Reichert,Op.Cit,p.46. 

(88) V.A.Smith, Op.Cit,p.104. 

(89) Karim Najafi Barzegar ,Mughal Iranian relations .Sixteenth 

century ,New delhi,1998,p.297. 

(90) Malleson ,Colonel . G. B  , c.s.i , Rulers of India AKBAr and the 

rise of the MughalلEmpire ,( Oxford at the Clarendon  press,)  

1896 ,p 62;KarimNajafi Barzegar,OP.Cit,p.298. 

أأأأ   تلةٗأأأُٰلهم أأأُلة أأأأنلٛأأأ تل، م ځأأأأ (91) ةلة ر ُاأأأتلٗم ل1859-1722تل مَل

ةل،ڀ  أتل ةهلٳرأ ل نٜأْن ملهأتلَٿخأْن ةثلة ٘  ٗأ تل،ة٧ ْةٗتلنسلة خ٨أْن َ

ٓة، ؛ل ومأأأأأُلل63.ل،ل2013ٞة ت   أأأأتل  ٰ أأأأأن لمن٘أأأأأ ن تل،ج  ٰأأأأأتلة و٠أأأأأ

ْلة ٘أأأأ  ٽل،لٞ ٓيتأأأأسل،لةل٠أأأأُ ؛لن٬أأأأ  لة أأأأُا ل ٌأأأأٝلل92-90ٗأأأأٰ ُلة ٨

ْلة ٘  ٽل،لٞ ملىل،لةل٠ُ  .ل206ة ر

ْلة وأأأُمل  (92) ْلل191ةننل،ل يٜأأأ ل،لٞٯوأأأُلة ټأأأ َ ل لة د٘أأأت ىل،لةل٠أأأُ ؛لنأأأْن

 .548ة ٘  ٽل،لٞ

(93) Karim Najafi Barzeyar ,Op.Cit,p.221. 

ٛمٙلة ُا ل ومُل جځأهلً  :ةهأُلٻأ َةلةكجأيٝلةلٴأنلسلنأسلٯرأُل ٿبأ ل (94)

ْهل ٿبأأأأ ل ڂأأأأنل ٓار ل رمأأأأ ان ل أأأأ لٻوأأأألل أأأأّ ڃلإٗأأأأخٔن ،ٿمأأأأ لڀأأأأ  ل أأأأ لةلټأأأأ

لة ُمل أأأتلمل ٘أأأؤمل  ت  لملوأأأ ٓيٹلة أأأْن ْةَلجټ  أأأللم٘أأأ ٯُهلنأأأسلج٠أأأ نل أأأّ ڃلة

لة أأأّا لاخأأأًُ ن لنأأأسل ٘أأأ بللةك ځأأأقلةك  ٟأأأتل أأأ  و ٦ل ثأأألل رأأأ  ل نٸأأأِن

ٓلٯدأأأأأرل1562ةنڂأأأأأ ل،ملةَوأأأأأقلًأأأأأ  لة أأأأأّىلٻخ أأأأأهلٯأأأأأ  ل  للينأأأأأهلٗأأأأأنٶلاأأأأأؤز

ْل ملىل،ةل٠أأأُ ٓل:ن٬أأأ  لة أأأُا لل همأأأُل ٌ أأأا لة رأأأ ٕيأأأُلا ٬أأأ ٟأأأ ه  ت قل.ل

 .ل31ة ٘  ٽل،ٞ

ىل،ل يٜأأأأأأأأ ل،لٞ (95) مٔل ْلل123جمٜأأأأأأأأ ُلنأأأأأأأأْن ٓيأأأأأأأأ  ل،لةل٠أأأأأأأأُ ْٗأأأأأأأأنڄلجٰٸ ؛ل

،لل2؛لن٬أأ  لة أأُا ل ٌ أأا ل،لةل٘أأ من لنأأسلة ر أأُل،ل ل519ة ٘أأ  ٽل،لٞ

ْلة ٘أأأأأأأأأ  ٽل،لٞلل23-26ٞ ل86-85؛جمأأأأأأأأ ڄلة أأأأأأأأُا لة ٜأأأأأأأأ  ڄل،لةل٠أأأأأأأأُ

  Rekha  , Women in Mughal india(1526- 1748) , Munshiram؛

Misra Manoharlal 

ٓل (96) ىل:لةهُلٯ مأ للة ٘أنللنأسلٯ٠أ  ٌُمل لةل ڃل  لٯوُل لة ٘ ٨ نوْن

لٯأ لهوأهل  مأ ڄلةِلڀأ  لاځ أنل ٿب لٷټُل
ظ
ڀ  لاوټُلٯدأرلة ٜأ ٰتل،لٷ٤أ 

ٕڀأأأأ ةللهاأأأأ لةنأأأأهلةٷاأأأأ ل ٘أأأأټن٦لةك أأأأ ل ڂأأأأنليلاټأأأأنڄل م أأأأنةڄلمليلاأأأأُٷٱلة 

ٓل:ل ٕيأأُلا ٬أأ ْةلة   أ ل)ٞ(ل.ل  م ٕيأأ  ٓٶل  ة  أ ٖل  ل ٌأأُمل لةل أڃل أأقلادٜأ

ْلة ٘  ٽل،لٞ ٓيتسل،لةل٠ُ  .139 ومُلٰٗ ُلة ٨

ٓةل (97) ي لنأسلة ر أأُلنأسلٯرأأُلل أ ٰقلًأأ  ل:لم رأ ل أأ ٰقلًأ  ل أأ لم أ ةلٜأأرْن

ومأأأأأ ان له أأأأأ لڀأأأأأ  لهأأأأأ ٿقلڀ  أأأأألل ځأأأأأ ل ٰأأأأأُلملٷأأأأأ ةلومأأأأأ ان ل أأأأأُ لة  أأأأأ لل

لٯدأأأأأأأرل
ظ
ٯمن خأأأأأأأهل   ٠ٰأأأأأأأ   لمًل ٟأأأأأأأتل رأأأأأأأ ٔةلٗأأأأأأأ م  لة أأأأأأأّىلڀأأأأأأأ  لملة  أأأأأأأ 

 ًُٜأ  ل أأ لٻوأأللومأأ ان له أأ لٯمأأللٗأأځتل  ٗأأمهل ٘أأخٴللةنٜأأٴ ڄل

 ٿبأأ ل نٷأأ ةلملة أأُهلٷخنجأأهل ڂ  أألل،ل أأّ ڃل أأ ٰقلًأأ  له٠أأ لٻ ٰأأتلڀ  أألل

ٓةجر ل ،لملج٠ُىل هللزقلًُ ل  ل ُٰهلمل ُهل ٿب ،لها له٠أللٯدأرلملة 

ٓةللٯأأ  ل  لمله٠أأللٯدأأرل  ټأأبل)ًأأ  لً نأأ  ل(،لل1561  ٠أأبلة رأأ لم أأ

ْلة ر أُل لمليٰأُل أ لنأنةَ ٓلڀأن ا ل مُا أتلجننوأْن ٓلٯدأرلج أ ٓهلج٘أ مل  ل دز

ٓلة أأأأأُا ل1577ملجأأأأننسلنأأأأسل  ٴأأأأ ڄل ٓل:لٯوأأأأُلة تأأأأسل أأأأ لٷٌأأأأ ٕيأأأأُلا ٬أأأأأ  ل.ل  م

ْلة ٘أأأأأأ  ٽل، 1ةك ٘أأأأأأ  ل،  ٓيتأأأأأأسل4ٞ،436،ةل٠أأأأأأُ  ومأأأأأأُلٗأأأأأأٰ ُلة ٨

ْلة ٘أأأأ  ٽل،ٞ ْل95،ةل٠أأأُ ٓلة ثأأأأنة ٓىل،لج٠أأأأ ملي ؛ة أأأأللٯوأأأأُلة ٘أأأ  لة ټ٨أأأأ

ٓةلةلٴأأأأأأنڄلنأأأأأأسلة ر أأأأأأُل) ْجر لٯأأأأأأ لهځأأأأأأقلم أأأأأأ ٧  (ل،ل1857-1526ملةك أأأأأأ 

ٓعل،لة ٰأأأأأَُلل ْلاأأأأأر لة ٰأأأأأ ْل،ل18   أأأأأتلمجوأأأأأ َلة ٰأأأأأ  لي ثأأأأأ  ،لڀ  أأأأأتلمزأأأأأ 

 .92ج  ٰتلة ٸ ن ل،لٞ

ْيٰتل،لٞ (98) ٓل،ل  ر للِ  .ل169هځ قلٯدسلڀنز

أ   تلنأسلة ر أُل (99) يأتلةلٴأنڄلٗم ٓ ن٦لةكج أ  نل،لة ب ة٧ْن ةنٰ  لهم ُلٛ

ةل،لڀ  أأأأأأأأتلمَعل،ل1525-1656) ةهلٳرأأأأأأأأ ل نٜأأأأأأأأْن ملهأأأأأأأأتلَٿخأأأأأأأأْن  (ل،لة٧

ْل،ل ْلل42 ل،لٞل2014ج  ٰأأأأتلمنوأأأأ  ؛لجمأأأأ ڄلة أأأأُا للة ٜأأأأ  ڄل،لةل٠أأأأُ

 .88-87ة ٘  ٽل،لٞ

ْيٍلةل٘ مر ل،ل  (100) للة ٘ َةحنل،لج   .106-105،لٞل2ةهمُل ومَن

ْيٍل،ل م (101) ْل ُةانننل،ل  خٌبلة خنة  .ل352،لٞل2ٯوُلة ټ َ

(102) Srivastava, Ashirbadi Lal , Political history(1542-1605), 

1962,p. 69-71. 

(103) Honey harnal, Persian Nobility Under The Mughal 

(1526-1739)  ,Panjb Univeristy,1998,p.183. 

ْل أأُةانننل،ل يٜأأ ل،لٞ (104) ٓٛأأخهل،ل؛ل ومأأُلٻل768ٯوأأُلة ټأأ َ  ٗأأقلٷ

 ..546Karim Najafi Barzegar,Op.Cit ,p.298،ل يٜ ل،لٞل2 

ْلة ٘  ٽل،لٞ (105) ْجبل ومُلٯدسل،لةل٠ُ  89ةهمُل

ٓةلةلٴأأأأأأأنڄل (106) ٓل  أأأأأأأ ٧ ٓ ةلة ر ُاأأأأأأأتلنأأأأأأأسلٯ٠أأأأأأأ  ومأأأأأأأُلٗأأأأأأأ ُلڀ  أأأأأأألل،لةلأأأأأأأ

ْلةل ٬ن أأأأأأأأأأأأأأأأأتل،ل18،لة ٰأأأأأأأأأأأأأأأأأَُلل1 (ل،ل أأأأأأأأأأأأأأأأأمل1526-1857)  ل،ل2016،لَة

ٞ230. 

ْل ُةانننل،ل يٜ ل،لٞ (107)  .768ٯوُلة ټ َ

أأأأأأ   تل،لةهمأأأأأأ (108) ْنأأأأأأهل،لة ر أأأأأأُلنأأأأأأسل٫أأأأأأللة ٘أأأأأأ  َةلٗم ُل ومأأأأأأُلةكجنة

ْةٗأأأأأأأأ ثلةكج  ٰ أأأأأأأأتل،لج  ٰأأأأأأأأتلة ر  أأأأأأأأنپل،لَ.ثل،ل ٘أأأأأأأأتلهمأأأأأأأأ َةل  ُ  ٗؤ

ٞ161. 
 

 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 1330-1103)

 ( بي خ نود نو ود:1ملحق  

 
ٓو ڂنلةل٠ُْ: ٓٿم  ل،لةن م لٷ ٓٔپلً ٽلج ٓلملش ٠ تل  ْن  ي٘ذلٯوُلةل  ُل،ل ومُل ر  لً  لً ن  لٛ ٯ ٓة س،للمل  ٌُمل لٻدسلٷ

 .4وأ.ٚ،1378ٞ
                                   

 ( شجرة موئلت ال بي خ نود2ملحق  قي  

 
ْلل:ل  لٯمللة و هث  ل  يٯخم َلٯدرل:لة نلة ٸ٤للٯ  نل،ل ٿب لن  تل،  ٓه قل،لةن م لآٗ  ي ل  ڂ ڄل،لڀ ځخهل،ل2ةل٠ُ وأ.ٚل1887،لج   ىلٯوُلة 

 ؛44،ٞ

GBADANBEGUM  ,HUMAYUUNAMA  ,LONDON   ,1902  ,p.18. 

 

 

 

(c) www.nidaulhind.com
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 1330-1103)

  قوئ ت املهوم 

:
 
 ايكتب ايعربفت هاملعربت:  أهال

ل (1) ْةلة٘أأأأأ َة ةهمأأأأأُل ومأأأأأَن ْيٍلةل٘أأأأأ مر لنأأأأأسلٛأأأأأوهلة ټأأأأأ  حنل،لجأأأأأ 

ْت قل،ل ٓةل،ل٦3،ل2 ة ر ُلمله٤   .1975،لة ټ و

أأ   تل،لكةهمأُل ومأأُلة (2) ْنأأهل،لة ر أأُلنأأسل٣أأللة ٘أأ  َةلٗم جنة

ْةٗأأأأأأ ثلةكج  ٰ أأأأأأتل،لج  ٰأأأأأأتلة ر  أأأأأأنپل،ل ٘أأأأأتلهمأأأأأأ َةل ُ  ٗؤ

 َ.ث

ْةلة (3) ْيٍلملٯمأأ  ْجأأبل ومأأُلٯدأأسل،لجأأ  ٓيأأتلنأأسلةهمأأُل ل٘أأ جُلمز

ٓلةل،ل ٓيتلة  و  ن تل،لة ټ و ْلةل٠   .1997ة ر ُل،لَة

ْىلٛأأأأأأأأ ملل،لل نأأأأأأأأآ (4) ْيٍل أأأأأأأأ  أأأأأأأأ  لملجأأأأأأأأ  م ٰأأأأأأأأ َلة ٠أأأأأأأأنٷ تلنأأأأأأأأسلٗم

٣ْأأأأأ له  أأأأأُل،للة خ٠أأأأأنٶ ٓجمأأأأأتل ومأأأأأُلةٗأأأأأم ٯ للة ٘أأأأأ ُل،ل ج

ةثلةكجمللل1ٻ٨بل،ل٦  2006 ٴُةَل،ل–،ل نْٜن

أأ   ت (5) ٓةلةلٴأأنڄلٗم ْيٍلَمل أأتلة أأ ٧ لجمأأ ڄلة أأُا لة ٜأأ  ڄل،لجأأ 

ٓةل،ل ْلة ثټ ٷتلة ُا تل،لة ټ و  .2001نسلة ر ُل،لَة

ٓه قل (6) ٓهم لٯوأُلة أ ٓه قلٯوأُلة أ ٯ َڄله٘ لٳ  قلمللٯوُلة 

ْيٍلة ر أأأأأُلةك أأأأأأُا ل، ٓةللل،لجأأأأأ  ْلة ځخأأأأأ علةكجأأأأأأ  مسل،لة ټأأأأأ لوأأأأأأ َة

،1984. 

ٓا أأأتل ت جمأأأتل (7)  تلة ر ُاأأأتل،لڀ مأأأ ثلٯ
ي
ٯوأأأُ له٘أأأر لل،لةل٘أأأ 

ٓةل،ل ٓل،لة ټ و   2012ملة نٜ

ٓلة أأأأ (8) ْيٍلُا لةك ٘أأأأ  ل،ع ٯوأأأأُلة تأأأأسل أأأأ لٷٌأأأأ ٯأأأأ  ل مأأأأ لنأأأأسلجأأأأ 

ٓل،ل،4ٯأأأأأأأ  ل، ة ر أأأأأأأُل أأأأأأأ لألا  ٕ ل  ٨و ٯأأأأأأأتلملة نٜأأأأأأأ ْل أأأأأأأ لهأأأأأأأ لَة

 .1999 ر ملثل،

ٓى لٯدأأأأأأأسلٯوأأأأأأأُ (9) ْةل،لةك أأأأأأأ ب ٕة لة   أأأأأأأٹل،٦1ل،لملمٷٴأأأأأأأ ن ن  لة رأأأأأأأ

ٓٶ  .1970ل،لٛم

٘أأأأأأأأ لة أأأأأأأأر ل (10) ٰأأأأأأأأ  دسل و ،ل14،لةٯ أأأأأأأأ  لة ٜأأأأأأأأ ٰتلل،ل أأأأأأأأملة 

  ل.1939َ ٜٽل،ل

أ  لملة أُملڄ  (11) أ   تلنأأسللهمأُلٯوأُلةل  أُلة ٰوأأُل،لٗم ٗم

ٓٳ ببل،ل   ل.1939ة ر ُل،ل ٨وٰتلة 

ٓيتأأأأسل،لة ٜأأأأ ٰتلنأأأأسل (12) ٓلةلٴأأأأنلة  ومأأأأُلٗأأأأٰ ُلة ٨ ،للس٠ٰأأأأ

ٓٶلة ر ُاتل،ون  ُةل،ل ٓةلةلٰ   .2006َةب

 

ْيٍل ٴأأأأنڄلة ټو  أأأأتلة ّوو أأأأتل (13) ل،لجأأأأ   ومأأأأُلٗأأأأر لل٧ټأأأأٚن

ْلة  ٸ ةٙل،ل ر ملثل،ل  .2007ملة ر ُل،لَة

ٓيُل،لة ٨نيا لة ُا لن٠ر  (14) ل ٖٯولجوټ ٽل،لة ټٰ بُلج 

 .1996ل،ل٦1ل،لٗ م  له٘ ل ومُ

ملىل،لةل٘أأأأأ من لنأأأأأسلة ر أأأأأُل أأأأأ ل (15) ن٬أأأأأ  لة أأأأأُا ل ٌأأأأأٝلة رأأأأأ

ْىل ٓجمأتلٯوأُلة ټأ َ ْلة ب ا٨أ ننل،لج خٰم  ٓ نلةلرلٗم ة ٸخىلة ٰ

ٓيتلة ٰ  تل ځخ عل،ل2سل،ل لة ٜ ِ   .1995،لة ر متلةل٠

ْجن أأأأأأأُ.مل (16) ْيٍل،ل   أأأأأأأ٨ لةٗأأأأأأأ  لنأأأأأأأسلة تأأأأأأأ پلجأأأأأأأ  ٓجمأأأأأأأتل،لة ٗن لج

ٓيتلة ر مأأأأتل،لٗأأأأ  م  لة ٘أأأأٰ ُلةهمأأأأُ ل،ل ځخأأأأ علة ٰ  أأأأتلةل٠أأأأ

 .ل1996

أأأ   تل (17) ْيٍلة ُمل أأأتلٗم ٓلٯوأأأُلةكجأأأنةَلةلٜأأأرُةننل،لجأأأ  ا ٗأأأ

ٓل،لٯم  ل،ل ْلة ٸځ  .2010نسلةٗ  ل،لَة

 جو
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(1) M, Siraj Anwar Mughals and the Deccan : political 

relations with Ahmadnagar Kingdom , Algarh, India, 

1994. 

(2) A. Reichert, The life of Nasir ud Din Muhammad 

Humayun, india,1992. 

(3) Francais Bernier ,Travels in Mogul Empire AD(1656-

1668)Oxford Publish,1816. 
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(6) H.M..EIIiot ,The History Of India, Vol.v, 

London,1867. 

(7)  
(7)Honey Harnal, Persian nobility under the 

Mughals 1526 to 1739 

, Panjab University, 

(c) www.nidaulhind.com



 

 2019 عشر/ الثاني/ المجلد االولمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.18018/URUK/019-12/450-470 

468 

 مه  آل بي خ نود اي فو دو ةمل ايدهيت املنويفت ةمل اي  د

 1330-1103)

(8) Khalil-ur-Rehman, Tarikh-i Burhanpur, Publisher 

Matba-i Mujtabai,Delhi 1899.. 

 

(9) Ishtiaq Husain, Qureshi, Akbar(The Architect of the 

Mughul Empire), Maaref,1978. 

(10) S.M.Jaffar,The Mughul Empire from Babar to 

Aarngzeb,Londan,1936. 

(11) Karim Najafi Barzegar , Mughal Iranian relations 

.Sixteenth century,Newdelhi,1998. 

(12) Malleson. G. B  , Rulers of India Akbar and the 

rise of the Mughal Empire ,( Oxford at the Clarendon  

press,)  1896ل. 

(13) Rekha Misra  , Women in Mughal india(1526- 

1748) , Munshiram  Misra Manoharlal-1967. 

(14) Satish Chahdra ,Mughal Empire(1526-

1748),New Delhi,1999.  

(15) V.A.Smith ,The Oxford student's History Of India 

,Ninth edition,1921. 

(16) Ashirbadi Lal Srivastava, Akbar The great I, 

Political history A.D,(1542-1605), 1962. 

 
 
 :ايكتب ايفو سفت جويثو

ٔى،ل (1) ٓة ،ج أأ  ىلملحٰ  أأٽل1وٸأأذلةٻ أأ قل، ة أأر لةهمأأُلة أأ

 وأ.1010جنةَلٷ ٣لل،

ٓه قلل  أأنل،ل ٿبأأ ٯة ٸ٤أألللنة أأ (2) ن  أأهل،لج أأ  ىلٯوأأُلة أأ

 وأ.ٚل.1887،لةن م لآٗ  ي ل  ڂ ڄل،لڀ ځخهل،لً  

ٓةلومأأأأ ان لمل ٿبأأأأ ل،لج أأأأ  ىل ومأأأأُل (3) ٕيأأأأُل  أأأأ ثل،لجأأأأّٿ   ا

ٓة ل،ل ْةثلةٗأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٧ر ل،لت أأأأأأأأأأأأأأأأأأ وأأأأأأأأأأأأأأأأأأُةاذله٘أأأأأأأأأأأأأأأأأأر ل،لةندٜأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 وأ.ٚل.1382

ْةٻني (4) ٓجمأأأتللن نوأأأ ن جنٷ أأأٽلن ٸ أأأنل،لٻ  ملآٲلٻنينن نوأأأ ل،لج

ٕل،ل ٓيا ل،لجب ا ٕلٛ هل  ملي  وأ.ٚل1390 

ٓل (5) ْن  ي٘ذلٯوُلةل  ُل، ومُل رأ  لًأ  لً نأ  لٛأ ٯ مل

ٓو ڂأأأأأأأأأأنل ٓٿمأأأأأأأأأأ  ل،لةن مأأأأأأأأأأ لٷ ٓٔپلً أأأأأأأأأأٽلج ملش ٠أأأأأأأأأأ تل أأأأأأأأأأ

ٓة س،ل  وأ.ٚل.1378 ٌُمل لٻدسلٷ

ْيٍ (6) مل  أأأأأأن،لةه٘أأأأأأ لة خأأأأأأنة ،لج أأأأأأ  ىلٯوأأأأأأُلله٘أأأأأأ ل  أأأأأأڃل

ٓة ،ل  ه.ٚ.1357ةك ٘ر لة  نةةن،لت 

ةللٗأأأأأأ  ل،ْيأأأأأأ ٢لم  (7) ْلَمْل ٓة لملة ر أأأأأأُل)َ ملة أأأأأأ٩لةاأأأأأأ ْيٍل جأأأأأأ 

ْة لملٯوأأأأ ٖ ٓلآ ٓجمأأأأتل ومأأأأُل أأأأ ٻ ْيهل(ل،لج لٟأأأأٸنيتلملةٷٜأأأأ 

ٓة ل،ل ٓل،لت  َٓل،لج  ٌ نهلٗي  ْىلٷ  ٚلوأ.1373ٻدسلٳٸ 

ْةىلٯو يأأأأأأأأأأا ل،ل (8) ْيٍلٯأأأأأأأأأأ  قلآ ٓٿمأأأأأأأأأأ  ل،لجأأأأأأأأأأ  ْل  أأأأأأأأأأڃلج ٗأأأأأأأأأأځ ُ

ْةثل ٘تلةندٜ  ٓة ل،للَةنٜڂ ه ٗؤ  وأ.ٚل.1390،لت 

ٓةلل،لج أأأأُل (9) ٓلم أأأأ ٔلًأأأأ  ل،ل أأأأدز ٛأأأأ هلنأأأأنة ٟم٠أأأأ  لة ُمل أأأأتل

ْلڀ ن أأأأأأأُل،لڀ ځخأأأأأأأه،ل َْ ٓه قل،لة َمل ل،لج أأأأأأأ  ىل،لٯوأأأأأأأُلة أأأأأأأ

 وأ.ٚل.1890

ٓةٗأأأأأأأأأأ  لٯرأأأأأأأأأأأُل (10) ْلً ٓىل،لحٜأأأأأأأأأأ ٱلَ ٯوأأأأأأأأأأُلةل  أأأأأأأأأأُلن ٟأأأأأأأأأأ

ي  ل،لج علةملڄلل،ل  وأ.ٚل،ل1378ج مْن

ْه  أأ ل،لج أأ  ىل ومأأُله،ل أألىٯوأأُلة وأأ هسلج  ملنأأُ (11) ٓل ز

 وألٚ.1319وُةاذله٘ر ل،لج ُلَمل ل،لڀ ځختل،ل

ْل أأأأأُة (12) ْيٍل،ل،لننان ٯوأأأأأُلة ټأأأأأ َ ج أأأأأ  ىلل  خٌأأأأأبلة خأأأأأنة

ٕلل،3ج أأأأُلل ن أأأأنىلةهمأأأأُلٟأأأأ هبل، ٓٿأأأأ ٓلَا  خأأأأ لرل  ن ٛأأأأ

ْةا نهلةىلٻ بمتل،ةٟٸر  ،  َ.ث.لجوټ ټ ثل

ْلو أأأأأأأأُ، (13) ٣ْأأأأأأأأنىل،لٛأأأأأأأأ ٰتلَ ٓل ج أأأأأأأأُلةملڄللٯوأأأأأأأأ ٖلة٧رأأأأأأأأ

ٕل ٨  ٰ ثلملجوټ ټ ثلإٗ  نل ٓٿ ٓة ل،ة،   وأ.ٚ.1376ا

ْلو أأأأأأأأُ (14) ْيأأأأأأأأا لَ ٓةلننيأأأأأأأأا لٷ  ٣ْأأأأأأأأ لنټأأأأأأأأنىل،لجأأأأأأأأّٿ لٯدأأأأأأأأسل

ٓة ل،ل ٘أأأأأأأأأأأأتل ٨ونٯأأأأأأأأأأأأ ثلٯ  أأأأأأأأأأأأ ل،لت أأأأأأأأأأأأ ملا ٿ٘أأأأأأأأأأأأخ  ل،ل ٗؤ

  ل.1964وأ/1558

ٓل  أأأخ٬قلة ټأأأ بقل،لحٜأأأ ٱل (15) ٓةَىلملةٟأأأٴ لٛأأأ هل أأأ  ٘أأأَٰن

ٓةلٻني  نوأأ ل) ْةلةملڄل،لَةنٜأأځُل872-780ٻأأ وأأأ.ٚ(ل،لٛأأم 

٘أأأأأأأأأأأأأأأأأ ننل َةنٜأأأأأأأأأأأأأأأأأڂ هلةٟأأأأأأأأأأأأأأأأأٸر  ل،لل–ةَ  أأأأأأأأأأأأأأأأأ ثلملٯ أأأأأأأأأأأأأأأأأن لةن

 وأ.1392ٚ

(c) www.nidaulhind.com
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 1330-1103)

ْٶل (16) ٓةلةلٰأأأأأأأأأأأأأأأ  َىل،لَةبأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأنىلة و  أأأأأأأأأأأأأأأْن ڀأأأأأأأأأأأأأأأ ٫قلةلٗن

أأأأأأأأأأ   تلة ځبأأأأأأأأأأ ىل،ل  أأأأأأأأأأ   تلل،ل1ٗم ْٶلٗم ٕلةلٰأأأأأأأأأأ  ٓٿأأأأأأأأأأ  

ٓة ل،ل  .1991ة ځب ىل،لت 

ًأأأأ  ل (17) ٓة ل،لَاأأأأنة ل رأأأأ  ل اځأأأأ ٘أأأأ لٟأأأأُهسلمَل له  ومأأأأَن

ٓة رل، ٗا ل،لٿ   ل.1971ً ن  ل،لانن ْن

ٓةل (18) ملىل،لجأأأأأأأأّٿ ٓىل أأأأأأأأ ل ومأأأأأأأأُلة رأأأأأأأأ ىلوأأأأأأأأ  ومأأأأأأأأُلٷٌأأأأأأأأ

ٓىل ٓلة سج اأأأبل) أأأٱلَاأأأنة لٷٌأأأ مل٣أأأتلة ٘أأأ ٧ر لملجأأأنةو

ْل أ َل ٓٛأ ُىل،له أُ ملى(ل،لج   ىله٘  لة ٘أ ُلة  ة ر

 . 1968،ل

لة ټُامأأتل (19) ٓة لنأأسلة ٠ٰأأْن لإاأأ يأأ  ل،لة ٸأأٖٓ ون أأ لڀ جٔن

ٓجمأأأأأتللةهمأأأأُله٘أأأأأ لةلٰ  أأأأأ ل،ل أأأأ٨ لملةك ُاثأأأأأتل،لج ملة ٗن

ْلجُةملڄل،ل ر ملثل،   ل.2014َة

ٓجمأأأتلٯوأأأُل (20) ٓٛأأأخهل،لج ْيٍلٷ ٓٛأأأخهل،لجأأأ   ومأأأُلٻ ٗأأأقلٷ

ل،له٠أأأأتلة تأأأأسلًنةجأأأأهلمل ٜأأأأٸٽلًنةجأأأأهل،ل َمل ل،ليوأأأأْن

 َ.ثل.

: تب ص مه: ابع
 
 و

ٓلج نُ (1) ٓٿمأ  للهځ قلٯدسلڀنز ىل،ل ومُل رأ  لًأ  لج  ْن

ٓة. ٓةٖل،لةٿ ْل  ٘تلةًو   ،ل ٗؤ

 

 

:ايرسوئل هصلو يح :نوم 
 
 و

أأأ   تل (1) ةلة ر ُاأأأتلٗم ةٗأأُٰلهم أأأُلة أأنلٛأأأ تل، م ځأأتل مَل

ملهأتلل1722-1859 ةثلة ٘  ٗأ تل،ة٧ ْةٗتلنسلة خ٨أْن َ

ةل،ڀ  أأأأتلة ت   أأأأتل  ٰ أأأأن لمن٘أأأأ ن تل ةهلٳرأأأأ ل نٜأأأأْن َٿخأأأأْن

ٓة،  .2013،ج  ٰتلة و٠

يأأأأأأأتلةلٴأأأأأأأنڄلةنٰأأأأأأأ  ل (2) ٓ ن٦لةكج أأأأأأأ  نل،لة ب ة٧ْن هم أأأأأأأُلٛأأأأأأأ

ةهل1656-1525ٗم   تلنسلة ر ُل) ملهتلَٿخأْن  (ل،لة٧

ْل،ل ةل،لڀ  تلمَعل،لج  ٰتلمنو    ل.2014،لٳر ل نْٜن

مللجأأأأأأأأأأأأنة ر ،لة ٜأأأأأأأأأأأأ هلٯوأأأأأأأأأأأأ ٖلملة ٘  ٗأأأأأأأأأأأأتل (3) ٗأأأأأأأأأأأأ  لً٘أأأأأأأأأأأأ

ٓة ل) أأ ه تلة ُةً  أأتلنأأسلةاأأ ْٗأأ  تل1629-1571ٟم  (ل،ل

ةل(ل،لڀ  أأأأأأأتل ْٛأأأأأأأُل،ل  ج٘أأأأأأأخر ل)ٳرأأأأأأأ ل نٜأأأأأأأْن ة ت   أأأأأأأتل أأأأأأأ ل

  2012ج  ٰتل ٴُةَل،ل

أأأأأأأأأأأ   ل (4) ْةٗأأأأأأأأأأأتلمٟل ٕنأأأأأأأأأأأهلَ ٯدأأأأأأأأأأأسلٯوأأأأأأأأأأأُلةلو٘أأأأأأأأأأأ ل،ل ُا أأأأأأأأأأأتلٳ

ْيٌ أأأأتل) ٓةٷ أأأأتلج  ْٗأأأأ  تل1220-945وأأأأأ/617-334جٴ  (ل،ل

ةلل،لڀ  تلرَةعل،لج  ٰتل ٴأُةَل   ج٘خر ل،لٳر ل نْٜن

  ل.2016،ل

ٓا أأأأأأتلنأأأأأأسل (5) لة ٰ ْةٗأأأأأأتلة  ټأأأأأأٚن أأأأأأٹلٟأأأأأأُاٽل،لَ  ومأأأأأأُلاٗن

ْىل)ة ُمل أتلةلٴن  أأتلنأسل أأ َلة ر أُلملة ٓوأأ لةك ٤أأ  -1526ز

ةل،لڀ  أأأأأأأأأأأأأأتل1707 ْٗأأأأأأأأأأأأأأ  تل  ج٘أأأأأأأأأأأأأأخر لٳرأأأأأأأأأأأأأأ ل نٜأأأأأأأأأأأأأأْن  (ل،ل

ٓىل،ل أأأأأأ   تل،لج  ٰأأأأأأتلة لة ټأأأأأأ ْةٗأأأأأأ ثلٗم ٓيٰتلملة ُ ة ٜأأأأأأ

1987. 

ٓل ٿبأأأأأأ لٗأأأأأ ٨  لة ُمل أأأأأأتل (6) لةهمأأأأأأُل،لٯ٠أأأأأ ن٠أأأأأر لةهمأأأأأأُلنأأأأأْن

ْٗأأأأأ  تل  ج٘أأأأأخر ل،لٳرأأأأأ ل أأأأأ   تلنأأأأأسلة ر أأأأأُل،ل ةلٴن  أأأأأتلٗم

أأأأأأأأأأأ   تل،ل ْةٗأأأأأأأأأأأ ثلٗم ٓيٰتلملة ُ ةل،لڀ  أأأأأأأأأأأتلة ٜأأأأأأأأأأأ  نٜأأأأأأأأأأأْن

ٓىل،لةلج  ٰتل اتل،لة لة ټ ٓا تلة َٰ٘ن   ل1984م ځتلة ٰ

 
 
 :ايب وث هايده يوث ايعربفت :سومسو

ْجر لٯأأأ ل (1) ْلملةك أأأ  ٓلة ثأأأنة ٓىل،لج٠أأأ ملي ة أأأللٯوأأأُلة ٘أأأ  لة ټ٨أأأ

ٓةلةلٴأأأأأأأنڄلنأأأأأأأسلة ر أأأأأأأُل)  (ل،ل   أأأأأأأتل1857-1526هځأأأأأأأقلم أأأأأأأ ٧

ٓعل،لة ٰأأأأَُلل ْل أأأر لة ٰأأأ ْل،ل18مجوأأأ َلة ٰأأأ  ل زأأأأ  ،لڀ  أأأتلمزأأأأ 

 ج  ٰتلة ٸ ن ل

أأأأأأأأأأ تل ٰخټأأأأأأأأأأُةثلْيمأأأأأأأأأأ ل (2) مل ل،لةك ځمأأأأأأأأأأتلة ر ُمٗل ٟأأأأأأأأأأٰبلملةًأأأأأأأأأأ

ل،ل٦ ْةٗأأأأأأأأأأ ثلة ر ُاأأأأأأأأأأتلل2ملٷ ٘أأأأأأأأأأٸ ثلملن٠أأأأأأأأأأٞن ،له ټأأأأأأأأأأتلة ُ

  ل.1998 ر ملثل،ل

ٓيتأأأأسل،لم رأأأأ للة ځورأأأأ ل رأأأأ  لًأأأأ  لً نأأأأ  ل،ل (3)  ومأأأأُلٗأأأأٰ ُلة ٨

قل،لة َُٰ   ل،2009،ون  ُةل،لل80-79   تلةلٗن

ٓىل،ة ٰ ٻأ ثلة ٠أٸنيتل أٱل (4)  ومُلجنةَلٯوأُلة ڂأ ٫قلة ٜأم

ًأأ   (ل1576-1524ڄلٯرأأأُلة ٜأأ هل٧رم ٗأأأبل) م  أأڃلة ر أأأُل

،لل86،لة ٰأأأأأأأأَُل20   أأأأأأأتلڀ  أأأأأأأأتلة ت   أأأأأأأتلٗم ٗأأأأأأأأ تل،لةل  أأأأأأأُل

2014.  

(c) www.nidaulhind.com
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ٓةلةلٴأأأنڄل (5) ٓل  أأأ ٧ ٓ ةلة ر ُاأأأتلنأأأسلٯ٠أأأ  ومأأأُلٗأأأ ُلڀ  أأألل،لةلأأأ

ْلةل ٬ن أأأتل18،لة ٰأأأَُل1 (ل،ل أأأمل1526-1857) ،ل ټ  أأأتل،لَة

  ل.2016،ل

ٓلٯوأأأُلةكجأأأنةَله  أأأُلةلٜأأأرُةننل،لة ٸ أأأللملةٗأأأخٌُة  جهل (6) ا ٗأأأ

أأأأأأ٨ ل،ل   أأأأأأتلة ت   أأأأأأتلنأأأأأأ لة ٗن سلةك  أأأأأأ ةلة ر ُاأأأأأأتلنأأأأأأسلة ٠ٰأأأأأأْن

أألل،لل–،لڀ  أأتلة ت   أأتلل1،لٯأأَُل14ملة ٰ أقل،ل أأم ج  ٰأأتلةلٟن

  ل.2007

: ايب وث هايده يوث ايفو سفت :وبعس
 
 و

ٓةنأأأأأأأأأأنل (1) ْىلملٿ أأأأأأأأأأللٗأأأأأأأأأأ ٨ تلةا ملىل،ل ټخأأأأأأأأأأُ جمٜأأأأأأأأأأ ُلنأأأأأأأأأأْن

ْ نةل ٌ ٧أأبلًأأ  لً نأأ  ل،ل  ٴأأني لو أأُل ومأأُل رأأ  لق أأ 

ملو ا لج ٓة لَةنٜأڂ هلٷ٠    تلٯ   ل،ل  ْيٍلةٗ  لملةاأ  

ْةل ٓةلل)ٖ(ل،لٛم   وألٚل.1388،لل4ٔو

ٓلٛأأأأأأأأ ه،   تل (2) ً  أأأأأأأأُةلةٷخأأأأأأأأ عل،ڀ وأأأأأأأأُة ل أأأأأأأأ ځقلَٷتأأأأأأأأ ل أأأأأأأأ  

ْة   .6،1990-5ةٻو    ثل،ٛم 

ٔاأأأأأأ  لملةَعل (3) ملة ل لمْل ٓل،لٯ أأأأأأللٿ٘أأأأأأتٚ  ًأأأأأأ  ل ومأأأأأأُلٯأأأأأأ  

ْةل ْيا ل،لٛم  ْلو ُلنسل:لن  تل   ُ ْٗ  وأ.1378،لل4ٷ 

ٓي٘أأأن ل،ل ٿبأأأ لٛأأأ هلملة  (4) ىل ٴأأأنڄ بجأأأ  لو ٓجمأأأتلل ةجأأأْن ،لج

ٓة ل ْل،لت  ٔي  ْةثل   ٓ رل،لةندٜ   وأ.ٚل.1359  ج  لٷ

ڀأأأأأ ننل أأأأأهل (5) ْي أأأأأا ل،لا  و أأأأأُڀنلومأأأأأ ان لٛأأأأأ هلڀْن  رأأأأأُىلةَ

لة ٰملل،لةٗخټو ڄل،ل ټ  ه ٗخْن ٓة لمَل  ةا

:املوسوموث هاملعوجي:جوم 
 
 و

ْلةٗأ  تل (1) أ   تل،لَة أنٯتلةلأُ لٗم ٓل،ل ٗن ة  هلة نلحجأ

يٱل،لٯم  ل،ل ٓلملة خٔن   ل،2003 نٜ

(2) َ أ   تلةك  ٿمأتللڀ  ٸْن ْرل،لة ٘ يثلٗم ةَ ننُل ٔن

ْلة ځخأبلة ن٧  أتل،لة أنل٫ أ ل،ل مللةلأ نل،لَة ٓجمتلٯم ،لج

2013  

: ص ت  يت(:جوسع
 
 و

ْيٍلٗ  يأأأأا لملةٻخ٠أأأأ َىلل (1) ٓول–جأأأأ  نلةجخمأأأأ مسل،ل رأأأأ  ل ڂأأأأٷ

ْلمٯ٬قلمٗل ْ نةلُٟ ٓپلو هلً  لق   ىلج ْلة ب ة٧ْن ْي  ٗ

ڀأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ننلو أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأُل.  ڀْن

http//dalabbas.files.wordpress.coom 

 

Abstract: 

The Burm Khan Khanan is one of the 

leading Persian families and elites who 

contributed to the consolidation of the 

Mongol Empire in India through its 

political and military role in the leadership 

of the army and administration of the 

administrative and financial empire. As a 

result of their role, the founder of this 

family, , And important titles such as (Khan 

Khanan), (friendly friend), (Khan Baba), 

and have won privileges not promoted by 

others, as a result of their association with 

the Mongol tangle through the mediation, 

and exploited their position and contributed 

Shiites Shiites in the Mughal state by virtue 

of their position in government, As well as 

their friendly relationship In the Safavid 

state at that stage of the emperors' reign: 

Nasiruddin Humayun, Jalaluddin 

Muhammad Akbar and Jehankir. During 

their reign, many Shi'a scholars and leaders 

took up important posts in the Mongol 

state, but this aroused the jealousy of their 

opponents and worked to get rid of them. 

Pay the price of loyalty and loyalty to the 

Mughal state, like the rest of the Shiites 

who were martyred in order to spread the 

doctrine of Al-Bayt (peace be upon them). 
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